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Instruções

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça 
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão 
e de numeração, e se o curso corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu. NÃO SE ESQUEÇA DE MARCAR O NÚMERO  
CORRESPONDENTE À SUA PROVA NA FOLHA DE RESPOSTAS. 
Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de 
inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de 
Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido 
o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para 
o preenchimento da Folha de Respostas e da Versão Definitiva da 
Prova Discursiva. O preenchimento da Folha de Respostas deve ser 
realizado da seguinte maneira: BBB

3. O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a 
marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva 
da Prova Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só 
poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva 
devidamente preenchidas e assinadas. Somente será possível levar 
o caderno de questões após decorridas 5 (cinco) horas do início da 
prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha 
de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva.

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da 
AOCP -  www.aocp.com.br -  no dia posterior à aplicação da prova.

6. Implicará a eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Editai, no presente Caderno, na Folha de Respostas 
ou na Versão Definitiva da Prova Discursiva, incorrerá na eliminação 
do candidato.

Atenção
O Caderno de questões possui 
2 (duas) questões discursivas e 
60 (sessenta) questões objetivas, 
numeradas seqüencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:
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R A S C U N H O  - D I S C U R S I V A

1. A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
a) o conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
b) o atendimento ao tema proposto na questão;
c) a clareza de argumentação/senso crítico;
d) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

2. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio 

que não o determinado no Editai;
b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
d) não apresentar as questões redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco;
e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 

qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos),

3. O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da 
prova discursiva, sendo desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for 
escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitida para a 
elaboração de seu texto.

IQUESTAOriTl_____________________________________________________________ _____________________________________

Dispõem, os parágrafos 6o e 7o do artigo 14 da Constitu ição Federal, o seguinte:
“§ 6o - O Presidente  da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos  
e quem os houver sucedido, ou substitu ído no curso dos m andatos poderão ser reeleitos para um 
único período sub sequente” .
“§ 7o - São inelegíveis, no território de ju risd ição  do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos  
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de G overnador de Estado  
ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substitu ído dentro dos seis meses  
anteriores ao pleito, salvo se já t itu lar de mandato e letivo e candidato  à ree le ição” .
Tendo por base o instituto da reeleição, adic ionado ao texto constituc ional por meio da emenda  
constitucional n° 16/1997, d iscorra sobre o tema, apontando a interação entre os dois parágrafos  
citados e explic itando as form as de controle que a legislação prevê em relação àqueles que 
disputam a eleição nessas condições.
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{QUESTÃGglj   ___ _______________________ __ ______________________________________________________________

A Lei C om plem entar n° 64/90 sofreu d iversas a lterações, em razão do advento da Lei C om plem entar  
n° 135/2010, as quais lhe conferiram  uma nova roupagem. Com base nessas considerações , disserfe  
a respeito das alterações promovidas na investigação jud ic ia l eleitoral.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

A tenção!  Wão ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

Leia o texto e responda as questões 1 e 2.

A vida em sociedade

1o de março 2011

Ao contrário do que muitos podem imaginar, 
o homem não é o único a viver em sociedade, E 
essa discussão aparece no episódio “A Cultura 
e a Casca de Banana”, dirigido por Toni Venturi. 
Durante a conversa no zoológico, o homem tenta 
provar ao macaco os benefícios que ele tem sobre  
todos os outros animais e o benefício principal: o 
de viver em sociedade.

O macaco discorda totalmente e conta ao homem, 
como um primeiro exemplo, sobre a sociedade das 
formigas. Ela é organizada em sociedade, mantém  
no topo do formigueiro a rainha, que põe os ovos, 
depois vêm as trabalhadoras que alimentam a chefe, 
e os machos são a terceira casta, não trabalham e 
a sua função se resume apenas em acasalar com 
as rainhas.

Outros exemplos da vida organizada em 
sociedade ficam por conta de cupins, abelhas 
e pingüins. A abelha, por exemplo, é incapaz de 
viver sozinha. Suas colmeias são um exemplo de 
organização social, com as rainhas na função de 
colocar os ovos, os zangões, que as fecundam, e as 
operárias, que cuidam de todas as tarefas.

Os cupins repartem todas as tarefas, trabalham  
juntos na construção de casas enormes e resolvem  
problemas complicados de moradia, como  
ventilação e drenagem. Já os pingüins, que também  
vivem em sociedade, dividem tarefa entre macho e 
fêmea. Ambos se revezam para chocar os filhotes, 
que se reúnem em creches e são supervisionados  
por adultos enquanto os pais saem em busca de 
comida. Os casais ficam juntos no verão para 
cuidar dos filhotes e, para identificar os membros  
de sua família, possuem cantos e danças próprios.

Fonte: http://www.soinos1so.com.br/2011/03/01/a-v ida-em-socieda-
de/. Texto adaptado.

jQUESTAOEU_______________________________________
De acordo com o texto “A vida em 
so c ie d ad e ” , é correto afirm ar que

(A) a vida em sociedade reflete uma interação 
entre seres da mesma espécie, pois, ao se 
re lacionarem, eles dem onstram  uma estrutura 
social organizada, em que, na maioria dos 
casos, é possível observa r dependência  e 
d ivisão de tarefas em a tiv idades específicas.

(B) a vida em sociedade reflete uma interação 
entre seres da mesma espécie, pois, ao se 
re lac ionarem, eles dem onstram  uma estrutura 
socia l organizada, em que, em todos os casos, 
é possível observar dependência  e divisão de 
tarefas em a tiv idades específicas.

(C) a vida em sociedade é uma interação que 
os seres hum anos desenvo lvem  ao se 
re lac ionarem com outras pessoas direta 
ou ind iretamente. Nessa relação, sempre 
há uma dependência  e, muitas vezes, uma 
organ ização social híerarquizada.

(D) a vida em sociedade é uma interação que os 
seres desenvo lvem  ao se re lac ionarem com 
outras pessoas. Nessa relação, nem sempre 
há uma dependência  e uma organização 
social híerarquizada.

(E) todos os animais v ivem em perfeita harmonia. 
Não há um domínio ou benefíc ios a mais 
referentes ao macaco sobre os demais 
animais. Nesse sentido, um precisa e depende 
do outro para todos v iverem em sociedade 
organizada. Assim, as a tiv idades podem ser 
organ izadas de forma que nenhum animal 
se ja prejudicado.

jQUESTÀOriEl_________________________________
Em “Já os p ingüins, que tam bém  vivem  
em soc iedade, d iv idem  tarefa entre macho  
e fêm ea. Am bos se revezam para chocar  
os filhotes, reúnem -se em creches e são  
superv is ionados por adultos enquanto  
os pais saem  em busca de com id a” , a 
expressão  em destaque

(A) expressa ideia de f inalidade, pois, para os pais 
saírem em busca de comida, prec isam  deixar 
seus fi lhotes sob a superv isão de adultos.

(B) expressa ideia de conseqüência, pois primeiro 
os pais deixam seus filhos sob a supervisão 
de adultos, para, depois, buscarem alimento.

(C) expressa ideia de tempo s imultâneo, pois, 
enquanto  os pais saem em busca de comida, 
outros adultos superv is ionam  seus fi lhotes.

(D) expressa ideia de tempo s imultâneo, pois, 
enquanto  os pais saem em busca de alimento, 
as mães se reúnem para superv is ionarem 
seus fi lhotes.

(E) expressa ideia de tempo seqüencia l, pois 
os pais deixam seus filhos para serem 
superv is ionados para depois irem à busca de 
comida.

Cargo: Técnico Judiciário - Area Adm inistrativa 5
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Leia o texto e responda as questões de 3 a 8. [q ü e s t ã õ EEI

Exemplo de cidadania: eleitores acima de 70 anos 
fazem questão de votar 

Eleitores com mais de 70 anos foram, 
espontaneamente, às urnas para ajudar a escolher 

seus representantes
Luh Coelho

Exemplo de cidadania é o caso de pessoas 
como o aposentado Irineu Montanaro, de 75 anos. 
Ele diz que vota desde os 18, quando ainda era 
jovem e morava em Minas Gerais, sua terra natal, e 
que, mesmo sem a obrigatoriedade do voto, vai até 
as urnas em todas as eleições. “É uma maneira de 
expressar a vontade que a gente tem. Acho que um 
voto pode fazer a diferença”, diz.

Eles questionam a falta de propostas específicas 
de todos os candidatos para pessoas da terceira 
idade e acreditam que um voto consciente agora 
pode influenciar futuramente na vida de seus filhos 
e netos.

O idoso afirma que sempre incentivou sua 
família a votar. E o maior exemplo vinha de dentro  
da própria casa. Mesmo que nenhum de seus 
familiares tenha se aventurado na vida política, 
todos de sua prole veem na vida pública uma forma 
de mudar os rumos do país.

Fonte: http://www.vilhenanoticias.com.br/materias/news popljp.
php?id"16273. Texto adaptado.

em
Iq u e s t ã o PEI  _______

Assinale  a alternativa cujo “que* 
destaque funciona com o pronome relativo.

(A) "É uma maneira de expressar a vontade que 
a gente tem. Acho que um voto pode fazer a 
d ife rença” .

(B) "Ele diz que vota desde os 18...” .
(C) "Acho que um voto pode fazer a d ife rença” .
(D) "...e acreditam que um voto consciente agora 

pode inf luenciar fu tu ramente  na vida de seus 
fi lhos e netos” .

(E) “O idoso afirma que sempre incentivou sua 
família a vo ta r”.

Iq u e s t à o EB
No texto, o período “ ‘É uma maneira de 
expressar a vontade que a gente tem. Acho  
que um voto pode fazer a d iferença ’” 
encontra-se entre aspas para indicar

(A) um ponto de vista do autor do texto.
(B) uma ironia do autor do texto,
(C) um argumento de senso comum.
(D) uma explicação referente ao termo 

antecedente, uti l izado no período anterior.
(E) que quem está fa lando não é d iretam ente o 

autor do texto.

Em “ Eles questionam  a falta de propostas  
específicas de todos os candidatos para 
pessoas da terceira idade e acreditam  que  
um voto consciente agora pode influenciar  
fu turam ente  na vida de seus fiíhos e netos” ,

(A) o verbo “questionam ” está con jugado no 
tempo presente do subjuntivo.

(B) o verbo "pode ” da locução verbal “ pode 
in f luenciar” encontra-se con jugado no tempo 
futuro do indicativo, pois remete a uma ação 
futura.

(C) o verbo “acred itam ” , que está con jugado no 
tempo presente do indicativo, está no plural 
por concordar com o sujeito “E les” .

(D) "todos os cand ida tos” está no plural para 
concordar com “propostas espec íf icas” .

(E) "propostas específ icas” deveria estar no 
s ingular para concordar com “a fa l ta ” .

Em um voto consciente agora pode  
influenciar fu turam ente  na vida de seus  
f ilhos e netos.” , o term o em destaque

(A) remete ao aposentado Irineu Montanaro, 
que nunca deixou de votar por acred ita r na 
importância do voto consciente.

(B) remete a “todos os cand ida tos” , que, a lém de 
serem candidatos, são também  eleitores.

(C) remete a “pessoas da terce ira idade ” que têm 
fi lhos e netos.

(D) remete ao sujeito “E les” , o qual se refere aos 
ele itores com mais de 70 anos mencionados 
no texto.

(E) é um pronome demonstrativo , pois tem 
a função de fazer referências a objetos 
apresentados no texto, ou seja, funciona 
como e lemento coesivo.

IQUESTAOgg
Em “ Eleitores com mais de 70 anos foram, 
espontaneam ente, às urnas para a judar a 
escolher seus representantes” , a crase

(A) foi empregada para a tender à regência do 
verbo “ ir” , o qual tem como com plem ento  uma 
palavra pertencente ao gênero feminino.

(B) foi empregada para a tender à regência 
de “espontaneam ente ” , que tem como 
complem ento  nominal uma palavra do gênero 
feminino.

(C) foi empregada para a tender à regência do 
verbo posposto “a judar”.

(D) foi empregada inadequadamente.
(E) é facultativa.

Cargo: Técnico Judiciário - Area Administrativa
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IQUESTÃOBÜ_______________________________________________________________________ ________________________
Em “Ele diz que vota desde os 18, quando ainda era jovem  e morava em Minas Gerais, sua terra  
n ata l.. .” , a expressão  em destaque

(A) exerce função de vocativo  e não pode ser exciuída da oração por tratar-se de um termo essencial.
(B) exerce função de aposto e pode ser exclu ída da oração por tratar-se de um termo acessório.
(C) exerce função de aposto e não pode ser excluída da oração por tratar-se de um termo essencial.
(D) exerce função de adjunto adnominaí, portanto é um termo acessório.
(E) exerce função de adjunto adverb ia l, portanto  é um te rm o acessório.

Analise o texto a seguir e responda as questões 9 e 10.

Fonte: http://diqofreitas.com/taq/eleicao/

iQUESTÀOOg_________________________________________________________________________________
Em relação ao texto  “Votando em q u e m ? ” , assinale a alternativa correta.

(A) Tra ta-se de uma caricatura, pois a i lustração enfatiza o exagero referente às caracterís t icas dos 
personagens, de fo rm a que o humor se constitu iu devido à proporção atribuída a esses exageros. No 
caso, os traços ca racterís t icos dos personagens estão fo rtem ente  de l ineados nas figuras i lustrativas. 
Os traços que caracter izam  a mãe são identif icados pelo lenço na cabeça e pela ação de uma prática 
doméstica, e o que caracter iza  o fíiho é identif icado pelo uso do boné.

(B) Trata-se de uma história em quadr inhos em que prevalece a t ipologia injuntiva, o que é possível verif icar 
pelo terce iro  quadrinho quando a mãe se posiciona de forma a dem onstra r  autoridade, o que pode 
ser comprovado pela mater ia l idade l ingüística {formas verbais) e também  pela l inguagem não verbal 
{ l inguagem  corporal da mãe: f is ionom ia  e gesto de apontamento). Gera lmente, o público alvo dessas 
narrativas em quadrinhos é o público infantil e familiar.

(C) Tra ta-se do gênero notícia em fo rm a de tirinha, em que prevalece a t ipologia dialogai, pois, ao perguntar 
à mãe como foi a votação, o fi lho pretende obter informações sobre uma situação já existente, mas que 
não são ainda de seu conhecim ento. Ele obtém, portanto, as in formações quando a mãe, no segundo 
quadrinho, responde a sua indagação.

(D) Trata-se de uma charge em fo rm a de tir inha, pois, pelo diá logo entre mãe e filho, é possível identif icar a 
cr it ica  realizada pelo fi lho, de forma humorística, dada à s ituação do momento eleitoral. No caso, houve 
des in teresse  por parte da mãe, que aparenta  não conhecer p lenam ente o candidato em quem votou, 
mas depois ela terá de arcar com as conseqüências, o que pode ser verif icado no terce iro quadrinho.

{E) Trata-se de cartum, pois, de forma humorística, retrata uma crítica a um personagem definido e
conhecido, no caso, a mãe. A lém disso, a sátira refere-se a uma situação cotidiana, o que também 
pode ser ev idenciado pelas a tiv idades habitua is dessas pessoas. No caso, a mãe, em sua ativ idade 
doméstica , e o fi lho, por se p ressupor que iria jogar vídeogame.
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IQUESTÀ0B3_______________ ______________________
Assinale  a alternativa INCORRETA quanto  
ao que se afirma a seguir.

(A) No primeiro quadrinho, o termo mãe funciona 
como um vocativo.

(R) No segundo quadrinho, a expressão onde
se encontra o verbo " lem bra r” poderia se 
apresentar da seguinte forma: “nem me 
lembrei dos núm eros.. .”

(C) No terceiro quadrinho, a locução verbal
“acabei vo tando” indica uma ação acabada,
apesar de apresentar o gerúndio “vo tando ” ,
que expressa uma ação em curso.

(D) No terceiro quadrinho, a co locação pronominal 
em “não me enche” está adequada, pois o 
advérbio “não” atrai o pronome,

(E) Nos três quadrinhos, o termo “ lá” remete ao 
mesmo lugar.

L E G I S L A Ç Ã O

iQUESTÃÕig
De acordo com  a Lei n° 8.112/90, são 
requisitos básicos para investidura em 
cargo público, dentre outros;

(A) nac ionalidade brasile ira e certidão negativa 
de débitos.

(B) certidão negativa de débitos e gozo dos 
direitos polít icos.

(C) idade mínima de 21 anos e aptidão fís ica e 
mental.

(D) idade mínima de 18 anos e certidão negativa 
de débitos.

(E) aptidão física e mental e nacionalidade 
brasileira.

ÍQ Ü E SfÃ O tB
É forma de provim ento de cargo público
prevista na Lei n° 8.112/90,

(A) portaria.
(B) despacho.
(C) decreto.
(D) promoção.
(E) resolução.

IQ U E S TÃ Õ II_______________________________________
De acordo com a Lei n° 9 .784/99, os atos 
adm inistrativos deverão ser motivados, 
com indicação dos fatos e dos fundam entos  
juríd icos, quando

(A) concedem  férias.
(B) concedem  licença.
(C) concedem  promoção.
(D) revogam um ato admin istrativo.
(E) provêm cargo em comissão.

[q u e s t à o EO......................... ........................................... ...... .
Assinale  a alternativa correta em relação  
à Lei n° 8.429/92 e ao regime legal da 
im probidade adm inistrativa.

(A) São sanções aplicadas ao agente que comete 
ato de improbidade, dentre outras, perda dos 
bens ou va lores acrescidos il ic itamente ao 
patrimônio, ressarc im ento  integral do dano, 
perda da função pública, prisão, suspensão 
dos direitos políticos.

(B) Reputa-se agente publico, para os efeitos 
da Lei de improb idade, somente  o serv idor 
público aprovado em concurso.

(C) Quando o ato de improb idade causar lesão ao 
patr imônio público ou ense jar enr iquecimento 
ilícito, caberá a autoridade adm in istrativa  
responsável pelo inquérito representar ao
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Min istér io  Público, para a ind isponib il idade 
dos bens do indiciado.

(D) Somente o c idadão no gozo dos direitos 
polít icos poderá representar a autoridade 
adm in is tra tiva  com peten te  para que seja 
instaurada investigação destinada a apura r a 
prática de ato de improb idade.

(E) O Min istério  Público não tem leg it im idade para 
propor Ação  Civil Pública por improb idade 
Adm in istra tiva .

iQUESTAOÍfS____________________________ _ _ _ _ _
É ato de im probidade adm in istra tiva  que  
causa enr iquec im ento  ilícito

(A) ce lebrar contrato ou outro instrumento que 
tenha por objeto a p restação de serviços 
públicos por meio da gestão associada sem 
observa r as fo rm alidades previstas na lei.

(B) realizar operação f inance ira  sem observância  
das normas legais e regu lam entares ou 
ace ita r garantia  insufic iente  ou inidônea.

(C) conceder benefíc io  adm in is tra tivo  ou fiscal 
sem a observânc ia  das fo rm alidades legais 
ou regu lam entares aplicáve is à espécie.

(D) frustrar a l icitude de processo lic itatório ou 
d ispensá- lo  indevidamente.

(E) perceber vantagem  econôm ica  para 
in term ediar  a l iberação ou ap licação de verba 
pública de qua lquer natureza.

iQUESTAOffl_________________ _____________________
Conform e Código de Ética do Tribunal 
Regional Eleitoral do Acre, é dever dos 
servidores

(A) realizar as tarefas rotineiras do co lega faltoso.
(B) declarar seu imped imento  ou suspeição, 

desde que a legado pelo interessado.
(C) manter sob sigilo os dados e as informações 

de natureza confidencia l ou pessoal, obtidos 
no exercíc io de sua ativ idade profissional.

(D) dar voz de prisão no caso de sofrer pressão 
de superiores h ierárquicos, interessados 
ou outros que visem à obtenção de favores, 
benesses ou vantagens indevidas em 
decorrência de ações ou om issões ilegais, 
imorais ou antiéticas.

(E) apresentar-se ao trabalho sem tatuagens à 
mostra.

Iq u e s t a o E E I ____________________________
Referente à Ação de Im pugnação  de 
M andato Eletivo, regulada no Regim ento  
Interno do Tribunal Regional Eleitoral do 
Acre, assinale a alternativa correta.

(A) Compete ao Tribunal p rocessar e julgar, 
orig inar iamente, a ação de im pugnação de 
m andato  eletivo contra governador, vice- 
governador, senador e deputados federa is e 
estaduais, prefeitos e vereadores.

(B) Poderá, o mandato eletivo, ser impugnado 
perante a Justiça Eleitoral no prazo de cento 
e o itenta dias, contados da dip lomação, 
instruída a impugnação com provas de abuso 
do poder econômico, de corrupção  ou fraude.

(C) A ação terá curso em segredo de just iça , com 
in tervenção do Ministério Público Eleitoral, 
respondendo o autor, na forma da lei, se 
temerár ia  ou de manifesta má-fé.

(D) D istribuído o processo, o Relator, verif icando 
que a petição inicial não preenche os 
requis itos ex ig idos nos artigos 282 e 283 do 
Código de Processo Civil ou que apresenta 
defe itos e irregu lar idades capazes de d if icu ltar 
o ju lgam ento  do mérito, ju lgará  extinto o 
processo.

(E) O ju lgam ento  da Ação de Im pugnação de 
M andato  será sigiloso.
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I N F O R M Á T I C A C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

IQUESTÃOÜ______________ _______________________
Dentre os vários aplicativos para lidar 
com cálculos no dia a dia utilizando o 
com putador, está a planilha e letrônica. O 
LibreOffice possui um aplicativo gratuito  
de planiiha eletrônica que é conhecido  
como

(A) Excel.
(B) Wrlter.
(C) Math.
(D) Cale.
(E) Navegador.

IQUESTAOÍEV_____________________________ _ ___
O bit é a unidade essencial para 
o funcionam ento  do computador. 
Praticamente, todo hardware com unica- se 
por meio desse sinal. O valor exato de 1KB 
(Um KiíoByte) é

(A) 999 Bytes.
(B) 1064 Bytes.
(C) 2000 Bytes.
(D) 1048 Bytes.
(E) 1024 Bytes.

joUESTÁOpni__________________________ ____
Os softwares são essenciais  para a 
interação hom em /m áquina. Existem  
softwares que são proprietários e outros  
que são livres. Segundo a Fundação para 
o Software Livre, é considerado livre 
qualquer programa que pode ser copiado, 
usado, modificado e redistribuído de 
acordo com as necessidades do usuário. 
Dessa forma, assinale a alternativa que 
apresenta um exem plo de software livre.

(A) iOS.
(B) W indows Server.
(C) Ubuntu Linux.
(D) MS-Offíce.
(E) W indows 7.

jQ u E S T À O j l l____________________________
Referente a direitos políticos, é correto  
afirm ar que

(A) a f i l iação partidária é requisito para o exercíc io  
do mandato político.

(B) somente podem ser cand idatos os maiores de 
18 anos e menores de 70 anos.

(C) é permitida, no o rdenam ento  jur íd ico  
brasile iro, a cand idatura  avulsa, sem fi l iação 
partidária, somente para o cargo de vereador.

(D) a ausência de dom icí lio  e le itoral na 
c ircunscrição da disputa é causa de 
inelegib il idade.

(E) o voto é faculta tivo para ana lfabetos, maiores 
de 16 anos e menores de 18 anos e maiores 
de 70 anos.

|OUESTÃOm ___________________________________
NÃO constitui condição de e leg ib il idade  
prevista na constitu ição

(A) a quitação e le i to ra l
(B) o p leno gozo dos direitos políticos.
(C) a f i l iação partidária.
(D) a nacionalidade brasileira, nativa ou 

naturalizada.
(E) a idade mínima para o cargo em disputa.

jQÜESTÀOptl______________________ ________________
Em relação aos direitos políticos do militar, 
assinale a alternativa INCORRETA,

(A) O militar aíistáve! é e legível, não sendo 
necessária a fi l iação partidária para a disputa.

(B) O militar eleito deverá ser a fastado da 
ativ idade, se contar com mais de 10 anos de 
serviço, ou passará para a inativ idade, caso 
conte com menos de 10 anos de serviço.

(C) Os conscritos são inelegíveis.
(D) Para concorrer a cargo eletivo, é necessário  

que o militar tenha sido escolhido prev iam ente  
em convenção partidária.

(E) O militar detentor de cargo eletivo, caso 
queira se cand idatar em outro pleito, deverá 
e fet ivar a sua fi l iação partidária com um ano 
de antecedência  em relação à data da disputa.

IQUESTÁOE3  ___________________________  .
Em reiação à iegisiaçáo eleitoral, assinale  
a alternativa correta.

(A) O Código Eleitora! é a leg is lação central do 
regime juríd ico  eleitoral, sendo as dem ais  
leg is lações acessórias naquilo em que ele for 
omisso.
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(B) A Lei que a lterar o processo ele itoral deve 
re s p e i ta ra  regra da anualidade eleitoral.

(C) É inaplicável, dentro do sistema processual 
eleitoral, qua lquer d isposição do código 
de processo civil, em razão da sua 
incompatib i l idade com o que d ispõe o código 
eleitora!.

(D) A cada ele ição, será publicada, pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, Lei específica d ispondo a 
respeito do pleito a ser realizado.

(E) A lém das d ispos ições constituc ionais, 
somente Lei com p lem entar pode d ispor 
acerca de matéria eleitoral.

Iq u e s t Ao SH___________________
Referente aos órgãos da justiça  eleitoral, 
assinale a alternativa correta.

(A) Eles fazem parte da estrutura jud ic iá r ia  
federal, sendo o Superio r Tribunal de Justiça 
o órgão responsáve l pela in terpre tação final 
das questões eleitorais.

(B) O cargo de juiz ele itoral, jun to  às zonas 
ele itorais, é exerc ido pelos ju izes  de direito e 
ju izes  federais.

(C) Em respeito  à regra do quinto constituc ional, 
ao m enos uma das cadeiras de ju izes  
m em bros dos Tribunais Regionais Ele itorais 
é com posta  pelos Advogados e M em bros do 
Min istério  Público.

(D) Os cargos ocupados perante os Tribunais 
Regionais Ele itorais relativos aos mem bros 
dos Tribunais de Justiça resum em -se à 
pres idência  e v ice-pres idênc ia /corregedoria .

(E) O cargo de ju iz  oriundo da m agistra tura  
federal, jun to  ao Tribunal Regional Eleitoral, 
será exerc ido por um Desem bargador 
membro do Tribunal Regional Federal, desde 
que exista sede do Tribunal Regional Federal 
naquele estado.

ÍQUESTAOpEI_______________ _______________________
Assinale  a alternativa correta.

(A) O Supremo Tribunal Federal possui três 
cargos perante  o Tribunal Superio r Eleitoral, 
corresponden tes  aos cargos de Presidente, 
V ice-P res idente  e Corregedor Eleitoral.

(B) O Superio r Tribunal de Justiça possui um 
cargo perante  o Tribunal Superio r Eleitoral.

(C) Os ju izes  dos tr ibunais regionais eleitorais, 
salvo motivo just if icado, possu irão mandato de 
dois anos, podendo ser reconduzidos ao cargo 
por no máxim o dois b iênios consecutivos.

(D) Os Tribunais Regionais Ele itorais com por-  
se-ão, além dos demais cargos, por ju izes  
pertencentes à c iasse dos advogados, desde 
que com notável saber ju ríd ico  e idone idade 
moral, ind icados pelo Superior Tribunal de 
Justiça e nom eados pelo Presidente  da 
República.

(E) Cabe, ao próprio Tribunal Regional Eleitoral, 
e leger o seu Presidente e V ice-presidente  
dentre  qua lquer um dos seus membros.

Iq u e s t ã o E I __________________ ' _________
Em relação ao Ministério Público Eleitoral, 
assinale a alternativa correta.

(A) Perante as Zonas Eleitorais, atuam os 
procuradores federais.

(B) O Procurador Geral poderá des ignar qua isquer 
outros m embros do Min istério  Público, com 
exercíc io no Distrito Federal, e sem prejuízo 
das respectivas funções, para auxil iá- lo junto 
ao Tribunal Superior Eleitoral.

(C) Perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará o 
Procurador Geral da República, funcionando, 
em suas faltas e impedimentos, seu substituto 
legal.

(D) São inelegíveis, para o cargo de Presidente da 
República, os m embros do Ministério Público 
que não tenham se a fastado das suas funções 
até 3 (três) meses anteriores ao pleito.

(E) Perante os Tribunais Regionais Eleitorais, 
a tuará um Procurador de Justiça, funcionando, 
em suas faltas e impedimentos, seu substituto 
legal.
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Referente aos crimes eleitorais, assinale  a 
alternativa correta.

(A) As infrações penais previstas no Código 
Eleitora! são de iniciativa penal pública 
cond ic ionada à representação, exceto para o 
crime de captação ilícita de sufrágio.

(B) Qualquer cidadão que tiver conhecim ento da 
prática de crime eleitora! poderá comunicar 
o fato ao juiz eleitoral da zona em que a 
mesma se verificou, o qual decidirá sobre a 
existência de indícios sufic ientes do crime, 
encaminhando para o Ministério Público 
Eleitoral propor a ação competente, se for o 
caso.

(C) No processo e ju lgam ento  dos crimes eleitorais, 
assim como nos recursos e na execução, que 
íhes digam respeito, apíicar-se-á, como lei 
subsid iária  ou supletiva, o Código de Processo 
Penal, salvo quando se tratar dos comuns 
que ihes forem conexos, situação na qual a

a r n  n rinWQ o o r  r ÍQ c m c in n h rn rín  o n rn  C' q  o r  n rl n y c t u v v v i w  o w i u o u iitc iiiív ic iu u  o fj I uuuoouua
perante o juízo comum competente.

(D) Das decisões finais de condenação ou 
absolv ição, proferidas perante os Ju izes 
Eleitorais em primeiro grau, cabe recurso para 
o Tribunal Regional Eleitora!, a ser interposto 
no prazo de 3 (três) dias.

(E) Compete, ao Tribunal Superior Eleitoral, o 
ju lgam ento  dos crimes e le itorais e comuns 
que lhe forem conexos, cometidos pelos 
próprios ju izes e pelos juízos dos Tribunais 
Regionais.

IQUESTÃOEJ______________________________________
Para efeitos penais e leitorais, NÃO são 
considerados m em bros e funcionários da 
justiça eleitoral

(A) os funcionários requis itados pela Justiça 
Eleitoral.

(B) os c idadãos que hajam sido nomeados para 
as mesas receptoras ou Juntas Apuradoras.

(C) os magistrados que, mesmo não exercendo 
funções eleitorais, estejam presid indo Juntas 
Apuradoras ou se encontrem no exercíc io  
de outra função por designação de Tribunal 
Eleitoral.

(D) os cidadãos que, temporariamente, integram 
órgãos da Justiça Eleitoral.

(E) os fiscais e delegados constitu ídos pelos 
partidos políticos para acom panhar a votação 
e a apuração do pleito.

1QUESTÁÕES3___________________________________
Qual das disposições penais a seguir  
constitui crime eleitoral som ente no dia da 
eleição?

(A) Reter título eleitoral contra a vontade do 
eleitor.

(B) Dar, oferecer, prometer, so lic ita r ou receber, 
para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou 
qua lquer outra vantagem, para obter ou dar 
voto e para consegu ir  ou p rometer abstenção, 
a inda que a oferta não seja aceita.

(C) Divulgar, na propaganda, fa tos que sabe
inverídicos, em relação a part idos ou
candidatos, e capazes de exercerem
influência perante o eleitorado.

(D) Promover, com o fim de impedir, em baraçar 
ou fraudar o exercíc io  do voto, a concentração  
de e le itores, sob qua lquer forma, inciusive o 
fo rnec im ento  gratuito  de a limento e t ransporte  
coletivo.

(E) Inscrever-se, o eleitor, s imu ltaneam ente , em 
dois ou mais partidos.

iQ UESTAO gj_______________________________________
Referente aos recursos e ações eleitorais, 
assinale  a alternativa correta.

(A) Gomo regra gera!, os recursos e le itorais 
possuem efeito suspensivo.

(B) O recurso contra expedição de d ip loma 
caberá somente nos casos de ineíegib ií idade 
superven iente  ou de natureza constituc iona l e 
de fa lta de condição de e legib il idade.

(C) São irrecorríveis as decisões dos Tribunais 
Regionais Eleitorais, salvo as que dec lararem  
a invalidade de lei ou ato contrár io  à 
Constitu ição Federal.

(D) Contra as dec isões pro fer idas 
m onocra t icam ente  pelos M in is tros do Tribunal 
Superior Eleitoral, caberá recurso de agravo, 
a ser interposto no prazo de 5 dias.

(E) Não são cabíve is  em bargos de dec laração em 
face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, 
salvo se ca lcados em erro material.

IQUESTAOB3_______________________________________
Em relação aos partidos políticos, é correto  
afirm ar que

(A) é assegurada, ao partido polít ico, au tonom ia  
para defin ir sua estrutura interna, o rgan ização 
e func ionamento.

(B) são pessoas juríd icas de direito público
interno.

(C) o partido está obrigado a enviar à Justiça 
Eleitoral, a cada 3 anos, o balanço contábil do 
exercíc io f inanceiro  do período.

(D) os recursos proven ientes do Fundo Especia l
de Assistência  F inance ira  aos Partidos
Polít icos (Fundo Partidário) são repart idos
entre os partidos polít icos p roporc iona lm ente  
à sua votação para o preench im ento  dos 
cargos na câmara federal.

(E) as doações de recursos f inanceiros para
partidos polít icos devem  ser efetivas,
obrigator iamente, mediante  cheque cruzado 
em nome do partido político.
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IQUESTAOlSI
A inda a respeito dos partidos políticos, 
assinale  a alternativa correta.

(A) É vedado ao partido receber, d ireta ou 
ind iretamente, sob qua lquer forma ou 
pretexto, contr ibu ição ou auxílio pecuniário  
ou estimável em dinheiro, inclusive através de 
pub lic idade de qua lquer espécie, procedente 
de entidade de classe ou sindical.

(B) Os partidos polít icos possuem suas contas 
objeto de apuração perante o Tribunal de 
Contas da União, quando tratar-se do órgão 
de representação nacional, e aos Tribunais 
de Contas Estaduais, quando tratar-se 
dos órgãos de representação estadual ou 
municipal.

(C) Os partidos polít icos poderão e fetuar gastos, 
com recursos oriundos do Fundo partidário, 
até o va lo r de R$ 5.000,00 sem necessidade 
de contabil ização em sua prestação de 
contas, desde que destinados ao pagamento 
de gastos de pequena monta, l im itados ao 
va lo r de R$ 400,00 por despesa.

(D) É facu ltado ao partido político estabelecer, 
em seu estatuto, prazos de f i l iação partidária 
inferiores aos previstos em lei, com vistas à 
cand idatura  a cargo eletivo.

(E) É permitida a fo rm ação de partidos novos, 
desde que acom panhada  pelo requerim ento  
de apoio de, no mínimo, 10% da população, 
d iv id ido em 1/3 dos estados, desde que 
represente, no mínimo, 1% do e le itorado de 
cada estado.

Iq u e s t ã o EH_______________________________________
Referente à Lei das Eleições, assinale a 
alternativa correta.

(A) É obriga tór io  para o partido e para os 
cand idatos abrir conta bancária  específ ica 
para registrar todo o m ovim ento f inanceiro  da 
campanha, para qua ique rca rgo , independente  
do número de e le itores da c ircunscr ição do 
pleito.

(B) Candidatos e Com itês F inanceiros estão 
obrigados à inscrição no Cadastro Nacional 
da Pessoa Juríd ica (CNPJ), ressa lvados 
os casos de cand idatura  para Vereador em 
Municíp ios com menos de vinte mil eleitores.

(C) No pedido de registro de seus candidatos, a 
Justiça Eleitoral comunicará  aos partidos e 
co ligações os va lores máximos de gastos que 
poderão rea lizar por cargo eletivo em cada 
eleição a que concorrerem.

(D) A cada ano, o Tribunal Superior Eleitoral irá 
f ixar o núm ero  máximo de candidatos que 
cada partido e/ou coligação poderá inscrever 
para o pleito.

(E) As doações de recursos financeiros para 
cam panha  observam os seguintes limites: no

caso de pessoa física, 10% do seu rendimento 
bruto auferido no ano anterior à eleição; 
no caso da pessoa juríd ica, 2% de seus 
rend im entos brutos auferidos no ano anterior 
à eleição.

iQUESTÀOEg _____________________
Conform e a Lei 9.504/97, alguns gastos  
eleitorais são limitados. Em relação a esses  
gastos, assinale a alternativa correta.

(A) É de 20% o limite de gastos com a limentação 
com as pessoas que prestam serviços às 
cand idaturas e comitês eleitorais.

(B) É de 10% o limite de gastos com aluguel de 
veículos automotores que prestam serviços 
às cand idaturas e comitês eleitorais.

(C) Qualquer e leitor poderá realizar gastos, em 
apoio a cand idato  de sua preferência, até 
a quantia equ iva lente  a um mil UFIR, não 
sujeitos à contabil ização, desde que não 
reembolsados.

(D) A doação do órgão de direção partidária 
correspondente  poderá representar, no 
máximo, 30% das receitas uti lizadas pelo
cand idato  na campanha eleitoral.

(E) Não há limite de gastos para a campanha 
presidencial, sendo os eventuais abusos 
objeto de apuração mediante as ações 
ele itora is pertinentes.

Iq ijfs ta o E T 3______________________________________

Em relação à prestação de contas
de cam panha, assinale a alternativa  
INCORRETA.

(A) Estão d ispensados de prestar contas aqueles 
que tiveram o seu registro de candidatura 
indeferido ou que tenham desistido da 
cand idatura  até o período de 45 dias 
anteriormente à data da eleição.

(B) As prestações de contas dos candidatos
às e le ições majoritárias serão feitas por 
intermédio do comitê financeiro.

(C) As prestações de contas dos candidatos
às e le ições proporc ionais serão feitas pelo 
comitê f inanceiro ou pelo próprio candidato.

(D) Erros formais e materia is corr igidos não 
autorizam a re jeição das contas e a cominação 
de sanção a cand idato  ou partido.

(E) Da decisão que ju lga r as contas de campanha, 
caberá recurso no prazo de 3 dias.
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[q u e s t a õ EH
Referente à adm inistração pública direta e 
indireta, assinale a alternativa correta.

(A) Os cargos, empregos e funções públicas 
são acessíveis aos brasileiros, desde que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, 
assim como aos estrangeiros naturalizados, 
desde que residentes no país há mais de 5 
anos.

(B) É proibido ao servidor público realizar greve.
(C) Os vencimentos dos cargos do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário não 
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo.

(D) Somente por lei com plem entar poderá ser 
criada autarquia e autorizada a instituição 
de empresa púbiica, de sociedade de 
economia mista e de fundação, cabendo à lei 
complementar, neste últ imo caso, defin ir as 
áreas de sua atuação.

(E) Independe de autorização legislativa, a 
criação ue subsid iárias de empresa pública, de 
sociedade de economia mista e de fundação, 
assim como a partic ipação de qua lquer delas 
em empresa privada.

IQUESTAOEEl
Em relação às a lterações promovidas pela 
Lei Com plem entar n° 135, a denom inada  
Lei da Ficha Limpa, assinale a alternativa  
correta.

(A) Em relação à ação de investigação judicial 
eleitoral, para a configuração do ato abusivo, 
será considerada a potencia lidade de o fato 
a lterar o resultado da eleição, em conjunto 
com a gravidade das c ircunstâncias que o 
caracterizam.

(B) A referida Lei C om plem entar adicionou 
a hipótese de inelegibil idade, peio prazo 
de 8 anos, daqueles que forem excluídos 
do exercício da profissão, por decisão 
sancionatória  do órgão profissional 
competente, em decorrência de infração 
ético-profissional, salvo se o ato houver sido 
anu lado ou estiver em d iscussão perante o 
Poder Judiciário.

(C) Passaram a ser inelegíveis, pelo prazo de 
8 anos, aqueles que forem condenados 
à suspensão dos direitos polít icos, em 
decisão transitada em ju lgado ou proferida 
por órgão jud ic ia l colegiado, por ato doloso 
de improbidade admin istrativa que importe 
lesão ao patrimônio público e enriquecimento 
ilícito, desde que transitada em ju lgado a 
condenação.

(D) Passaram a ser inelegíveis, pelo prazo de 
8 anos, aqueles que forem demit idos do 
serviço público em decorrência de processo

adm in istrativo  ou jud ic ia l, sa lvo se o ato 
houver sido suspenso  ou anu lado pelo Poder 
J udiciário,

(E) A vida pregressa do cand idato  passou a ser 
objeto de análise d iscr ic ionár ia  pelo poder 
jud ic iário , sendo perm it ido ao juiz indefer ir  
o registro de cand idatura  daqueles que não 
possuem vida pregressa compatível com o 
exercíc io  de cargo público.

QUESTÃO
Ainda em relação à Lei da ficha limpa, Lei 
C om plem entar n° 64/90, fica inelegível, por 
oito anos, para qualquer cargo,

(A) quem for condenado  pelos crimes contra 
a econom ia  popular, a fé pública, a 
adm in is tração pública e o patr imônio  público, 
o patr imônio privado, o s is tema financeiro, o 
mercado de capita is e os previstos na lei que 
regula a falência.

(B) quem for condenado  pelos cr imes de abuso de 
autoridade, mesmo se não houver inabil i tação 
para o exercíc io  da função pública.

(C) os que forem condenados, em decisão
transitada em ju lgado  ou proferida por órgão 
co legiado da Justiça Eleitoral, por corrupção 
ele itoral, por captação Ilícita de sufrágio, 
por doação, captação ou gastos ilíc itos de 
recursos de campanha ou por qua lquer 
conduta vedada aos agentes públicos em 
campanhas eleitorais.

(D) os que tiverem suas contas re lat ivas ao
exercíc io  de cargos ou funções públicas 
re je itadas por i rregu la r idade insanável 
que configure ato doloso ou cu lposo de 
improb idade admin istrativa , e por decisão 
irrecorrível do órgão competen te , salvo se esta 
houver sido suspensa ou anu lada pelo Poder 
Judiciário, para as e le ições que se realizarem 
nos 8 (oito) anos seguin tes, contados a partir 
da data da decisão, ap licando-se  o disposto
no inciso II do art. 71 da Consti tu ição  Federal,
a todos os o rdenadores de despesa, sem 
exclusão de mandatários que houverem  agido 
nessa condição.

(E) os que forem condenados, em decisão
transitada em ju lgado ou proferida por órgão 
jud ic ia l colegiado, em razão de terem desfe ito  
ou s imu lado desfazer v íncu lo  conjuga! ou de 
união estável para fins previdenoiários.

ÍQÜÊSTÃÕEE1
Em relação às condutas vedadas previstas  
na Lei 9.504/97, são proibidas aos agentes  
públicos, servidores ou não, as seguintes  
condutas tendentes  a afetar a igualdade  
de oportun idades  entre candidatos nos 
pleitos eleitorais, sem exceção,
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(A) realizar, em ano de eleição, despesas com
public idade dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas 
entidades da adm in is tração indireta, que 
excedam a média dos gastos nos quatro
últimos anos que antecedem  o pleito ou do 
últ imo ano im edia tamente anterior à eleição.

(B) nomear, contra tar ou de qua iquer forma 
admitir, dem it ir  sem justa causa, suprim ir  ou 
readaptar vantagens ou por outros meios 
d if icu ltar ou imped ir o exercíc io  funcional 
e, ainda, ex officio, remover, transferir  ou 
exonerar serv idor público, na c ircunscr ição  do 
pleito, nos três meses que o antecedem  e até 
a posse dos eleitos.

(C) nos seis meses que antecedem  o pleito, 
fazer pronunc iamento  em cadeia de rádio e 
te levisão, fora do horário eleitora! gratuito, 
salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, 
tratar-se de matéria urgente, re levante  e 
caracterís t ica das funções de governo.

(D) nos três meses que antecedem  o pleito, 
o uso, em campanha, pelos cand idatos à 
reele ição de Presidente e V ice-P res idente  da 
República, Governador e V ice -G ove rnador  de 
Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice- 
Prefeito, de suas res idências ofic ia is para 
realização de contatos, encontros e reuniões 
pertinentes à própria campanha.

(E) realizar, na c ircunscrição do pleito, 
recomposição da perda do poder aquis it ivo 
dos serv idores públicos ao longo do ano da 
ele ição, vedação que cessa com a posse dos 
eleitos.

jQUESTÃOEfl
Em relação aos serv idores públicos, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Os Poderes Executivo, Legis la tivo e Judic iário  
publicarão anualm ente  os va lores do subsíd io 
e da rem uneração dos cargos e empregos 
públicos.

(B) Extinto o cargo ou declarada a sua
desnecess idade, o serv idor estável ficará 
em disponibil idade, com rem uneração 
proporc ional ao tempo de serviço, até seu 
adequado aprove itam ento em outro cargo.

(C) Aos serv idores t itu lares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federai
e dos Municípios, incluídas suas autarqu ias 
e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter gratuito, mediante
contr ibu ição exclusiva do respectivo  ente 
público, observados critérios que preservem 
o equilíbr io f inanceiro  e atuarial.

(D) O m em bro de Poder, o detentor de mandato 
eletivo, os M inistros de Estado e os 
Secretários Estaduais e M un ic ipa is serão 
rem unerados exc lus ivam ente por subsíd io

fixado em parcela única, vedado o acréscimo 
de qua lquer gratif icação, adicional, abono, 
prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória, obedecido, em 
qua lquer caso, o d isposto  no art. 37, X e XI da 
Constitu ição Federal.

(E) A  União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municíp ios institu irão conse lho de política de 
adm in istração e rem uneração de pessoal, 
integrado por serv idores designados pelos 
respectivos Poderes.

Iq u e s t à o EH_________________________________ _ _
A lei considerará crime(s) inafiançável(is) e 
insuscetíveí(is) de graça ou anistia

(A) os crimes contra a adm in istração pública.
(B) o terrorismo.
(C) os crimes eleitorais.
(D) o racismo.
(E) os crimes contra a ordem econômica.

iq u e s t a o c EI______________________________________
Referente à organização político-  
adm inistrativa , é correto afirm ar que

(A) são bens da União as terras devolutas 
ind ispensáveis à defesa das fronteiras, das 
fort if icações e construções militares, das vias 
federa is de com unicação  e à preservação 
ambiental, defin idas em lei.

(B) os Estados podem incorporar-se entre si, 
subdiv id ir-se ou desm em brar-se  para se 
anexarem  a outros, ou formarem novos 
Estados ou Territórios Federais, sendo 
necessária  apenas a aprovação do Congresso 
Nacional, por lei complementar.

(C) cabe à União explorar, direta e exclusivamente, 
os serviços locais de gás canalizado, na forma 
da lei, vedada a edição de medida provisória 
para a sua regulamentação.

(D) o número de Deputados à Assembleia  
Legislativa corresponderá ao dobro da 
representação do Estado na Câmara dos 
Deputados e, ating ido o número de trinta e 
seis, será acrescido de tantos quantos forem 
os Deputados Federa is acima de doze.

(E) são bens da união as águas superfic ia is ou 
subterrâneas, f luentes, emergentes e em 
depósito.
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1QUESTA0B3__________________ _ _ ______________
No que íange ao d isposto na Constitu ição  
Federa! , é correto afirmar que

(A) compete aos Estados e ao Distrito Federai 
iegisiar sobre a proteção do patr imônio 
h istórico-cuiíurai íocai.

(B) é competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federai e dos Municíp ios iegis iar 
sobre trânsito e transporte.

(C) compete privativamente à união ieg is iar sobre 
águas, energia, informática, te lecom unicações 
e radiodifusão.

(D) é competência  dos Municíp ios iegisiar sobre 
propaganda comerciai.

(E) é de competência  dos estados federados 
d ispor sobre matéria de interesse iocal.

Iq u e s t a o e b  __________________________________ __
Em reiação à responsabilidade Civii do 
Estado, assinale a alternativa correta.

(A) A União é responsa bii izadã por danos 
nucieares somente quando for cu lpada peio 
dano.

(B) As pessoas juríd icas de direito púbiico e as 
de direito privado prestadoras de serviços 
púbiicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa quaiidade, causarem  a 
terceiros.

(C) Para a configuração de responsabilidade civil 
do Estado, não é necessário  que haja nexo de 
causalidade.

(D) As sociedades de economia mista que 
exploram ativ idade econômica não respondem 
pelos danos que seus agentes causarem  a 
terceiros.

(E) No ordenamento juríd ico  brasileiro, vige 
o s istema da irresponsabil idade estatai, 
baseada no primado “the king can do no 
wrong".

Iq u e s t ã o EEI__________ ___________________________
Consoante às normas constituc ionais  
brasileiras, assinale a alternativa correta.

(A) São inelegíveis, no território de jur isd ição  do 
titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos 
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, 
do Presidente da República, de G overnador 
de Estado ou Território, do Distrito Federal, de 
Prefeito ou de quem os haja substitu ído dentro 
dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se 
já t itu lar de mandato eletivo e cand idato  à 
reeleição.

(B) São inelegíveis os ocupantes de cargos 
estaduais ou municipais que não se tenham 
deles afastado, em caráter definit ivo, 45 
(quarenta e cinco) dias antes da data das 
eleições.

(C) Não são inelegíveis os analfabetos, sendo,

todavia, faculta tiva  a sua inscr ição como 
eleitor.

(D) É vedada a poss ib il idade de Lei C om plem entar 
estabe lecer outros casos de ileg ib il idade além 
dos já previs tos na Constitu ição.

(E) Para todos os cargos majoritários, é permitida 
uma única reele ição.

Iq u e s t á o EH_______________________________________
De acordo com a C onstitu ição Federai, 
no que tange às c láusulas pétreas, NÃO  
será objeto de deliberação a proposta de 
em enda tendente  a

(A) ampiia r os d ireitos e garantias individuais.
(B) abo lir  o voto obrigatório.
(C) desfazer a forma federativa  de Estado.
(D) a lterar o regime de governo.
(E) d ispor sobre a competênc ia  dos órgãos 

jud ic ia is.

Iq u e s t ã o EE]___________________ ____________________
Em relação ao controle  de 
consíituc iona iidade , assinaie a a lternativa  
correta.

(A) Os atos normativos m un ic ipa is não podem ser 
objeto de contro le  abstrato  e concentrado de 
const ituc ionaiidade.

(B) Nem todos os leg it imados à propositura  da 
ação direta de inconstituc iona l idade o são 
para p romoverem  a ação declara tór ia  de 
const ituc ionaiidade.

(C) Não é permit ida a figura do am icus curiae  no 
controle de consti tuc iona i idade abstrato.

(D) A Sei não prevê a possib il idade de 
partidos polít icos proporem  ação direta de 
inconstituc iona lídade.

(E) As decisões defin it ivas de mérito, proferidas 
pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 
diretas de inconstituc iona lídade e nas 
ações deciaratórías de constituc ionaiidade, 
p roduzirão eficácia contra todos e efeito 
v inculante.

iQUESTÃOg&l___________ _____ ______________________
No tocante aos direitos dos trabalhadores  
urbanos e rurais, assinale  a a lternativa que  
está de acordo com o que dispõe o texto  
constituc ional.

(A) A irredutib i l idade do salário só é prevista 
quando d isposta  em convenção ou fruto de 
acordo coletivo.

(B) A rem uneração do traba lho  noturno poderá 
ser superior à do diurno, somente quando sua 
previsão estiver d isposta em convenção ou 
for fruto de acordo coletivo.

(C) É direito desses traba lhadores a partic ipação 
nos lucros ou resultados, v incu lada à
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remuneração, e, excepciona lmente, 
part ic ipação na gestão da empresa, conforme 
defin ido em iei.

(D) O repouso semanal remunerado deverá ser 
p re ferenc ia lm ente  aos domingos.

(E) O aviso prévio p roporc iona l ao tempo de 
serviço deverá ser de, no máximo, 30 dias.

Iq u e s t à o ESI_______________________________________
Estado é diferente de Governo. A 
f inalidade do Estado é atender aos 
interesses da coletiv idade, ou seja, o bem 
com um  e, para isso, o Estado precisa de 
um aparato que lhe dê a possib ilidade de 
concretizar e m ateria lizar essa finalidade, 
que é cham ado de A dm in is tração  Pública. 
Analise  as assertivas a segu ir  e assinale  
a alternativa que apresenta  apenas as 
assertivas re lacionadas à Adm in is tração  
Pública.

I. É um instrum ento usado para atingir  
uma meta política.

II. Possui conduta hierarquizada.

III. A tiv idade política e discricionária  
dos negócios públicos.

IV. Pratica atos de execução, segundo  
a com petência  do órgão e seus  
agentes.

V. Significa o conjunto de agentes, 
órgãos e entidades que integram a 
estrutura constituc ional do Estado.

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

iQUESTÁQpn_______________________________________
Ao cidadão brasileiro, a Constitu ição  
Federal reserva, especif icadam ente , a 
prerrogativa de

(A) propor representação perante o Supremo
Tribunal Federal, que vise à Intervenção da 
União nos Estados-m em bros por afronta aos 
princípios sensíve is da Constitu ição.

(B) propor ação popular que vise anu lar ato lesivo 
ao patr imônio público.

(C) impetrar mandado de segurança coletivo.
(D) propor Ação Direta de Inconstituc ionalidade.
(E) propor ação rescisória  eleitoral.
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iQUESTÃOEn  _ ______________ ____
Devido à natureza continental do Brasil, 
a União precisa estruturar a organização  
adm inistrativa para prestar, de maneira  
eficiente, os serviços públicos à 
coletiv idade. Para isso, o poder público  
divide a função em áreas específicas  
e cria instituições especia lizadas para 
atuar nessas áreas, usando uma atividade  
adm inistrativa denom inada

(A) descentra lização.
(B) especia lização.
(C) distribuição.
(D) departamenta lização.
(E) profiss ionalização.

iQUESTÃOEg __________
C om pete  ao STJ processar e julgar, 
orig inalm ente,

(A) os habeas corpus  dec id idos em única ou 
últ ima instância pelos Tribunais Regionais 
Federa is ou pelos tr ibuna is dos Estados, do 
Distrito Federal e Territórios.

(B) o l itígio entre Estado es trangeiro  ou organismo 
internacional e a União.

(C) a hom ologação de sentenças estrangeiras e a 
concessão de exequa tu r às cartas rogatórias.

(D) os mandados de segurança decid idos em 
única instância pelos Tribunais Regionais 
Federa is ou pelos tr ibuna is dos Estados, do 
Distrito Federal e Territórios.

(E) os confl i tos de com petênc ia  entre Tribunais
Superiores, ou entre estes e qua lquer outro
tr ibunal.

Iq u e s t a o EEI______________________________________
Em relação ás súm ulas  vinculantes do 
Suprem o Tribunal Federal, assinale a 
alternativa correta.

(A) Possuem força vincu lante  idêntica à decisão 
de mérito proferida em Recurso Extraordinário.

(B) A revisão das súmulas pode ser provocada 
por aqueles que podem propor a ação direta 
de inconstituc iona lidade.

(C) Não podem ser cance ladas pelo próprio STF.
(D) Podem ser aprovadas mediante  decisão da

maioria simples dos membros.
(E) O descum prim ento  pode ser objeto de controle 

concentrado de constituc ionalidade.
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iQUESTAOggj
É função institucional do Ministério  
Público, segundo a Constitu ição Federal,

(A) defender jud ic ia lmente  os direitos e interesses 
das populações indígenas.

(B) exercer outras funções que lhe forem 
conferidas, desde que compatíve is  com sua 
finalidade, inclusive a representação jud ic ia l 
e a consultoria juríd ica  de entidades públicas, 
quando inexistente o corpo juríd ico  próprio.

(C) promover ação popular, para a proteção do 
meio ambiente e de outros interesses d ifusos 
e coletivos.

(D) exercer o controle interno da ativ idade policial, 
na forma da lei.

(E) promover, somente quando não exerc ido pelo 
particular, a ação penal pública.

[QUESTAQjgl______________________________________
Em relação à defensoria  pública, assinale  a 
alternativa correta.

(A) A Defensoria Pública é institu ição transitória, 
auxil iar ã função jur isd ic ional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento 
do regime democrático, fundam enta lmente, a 
orientação juríd ica, a promoção dos direitos 
humanos e a defesa, em todos os graus, 
jud ic ia l e extrajudicial, dos direitos individuais 
e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados.

(B) São princípios institucionais da Defensoria 
Pública a unidade, a v ita lic iedade e a 
independência funcional.

(C) Às Defensorias Públicas Estaduais são 
asseguradas autonom ia funcional e 
administrativa, e a iniciativa de sua proposta 
orçamentária  dentro dos limites es tabelec idos 
na lei de d iretrizes orçamentárias.

(D) Lei com plem entar organizará a Defensoria  
Pública da União e do Distrito Federal e dos 
Territórios, cabendo aos estados membros, 
privativamente, regular as defensorias 
públicas estaduais, prescrevendo normas 
gerais para sua organ ização nos Estados, em 
cargos de carreira, providos, na classe inicial, 
mediante concurso público de provas e títulos, 
assegurada a seus integrantes a garantia  
da ínamovib ilidade e vedado o exercíc io da 
advocacia fora das a tribuições institucionais.

(E) Os Defensores Públicos dos Estados e do 
Distrito Federal, o rgan izados em carreira, 
na qual o ingresso dependerá de concurso 
público de provas e títulos, com a part ic ipação 
da Ordem dos Advogados do Brasil em todas 
as suas fases, exercerão a representação 
jud ic ia i e a consultoria juríd ica das entidades 
estaduais que não d ispuserem de corpo 
juríd ico próprio, conforme previsão das 
Constitu ições Estaduais.

A gestão estratégica pode ser entendida  
como uma com posição  de quatro  
m om entos principais com uma atividade  
em cada mom ento. Quai é a ativ idade ou 
m om ento que é caracter izado  por ag irso b re  
a realidade, incluindo fazer, implementar, 
m onitorar e avaliar?

(A) Formulação.
(B) Operação.
(C) D iagnóstico.
(D) Estratégia.
(E) Controle.

IQUESTÃO^I_______________________________________
Em relação aos direitos e garantias  
fundam enta is , assinale a a lternativa  
correta.

(A) Não haverá pena crim inal de multa.
(B) Às presid iárias, serão asseguradas cond ições 

para que possam perm anecer com seus fi ihos 
até um ano de idade.

(C) Não haverá prisão civil por dívida, salvo a 
do depositário  infiel.

(D) O mandado de segurança coletivo pode ser 
impetrado por entidade partidária  de nível 
estadual, desde que com representação na 
câmara de deputados do seu estado.

(E) C onceder-se-á  habeas data  para a retif icação 
de dados, quando não se prefira fazê-lo  por 
p rocesso sigiloso, jud ic ia l ou admin istrativo.

Iq u e s t á o EU
A estru turação  da m áquina adm inistrativa  
no Brasil passou por reformas que  
provocaram  m udanças e impactos nas 
estruturas adm inistrativas do setor  
público. Dentre essas reformas, surgiu o 
Plano Diretor da Reform a do Estado para 
m odificar a burocracia pública brasileira, 
divid indo as atividades estatais em dois  
segm entos. Quais são esses segm entos?

(A) A t iv idades de leg is lação pública e ativ idades 
de fo rm ulação de polít icas públicas.

(B) A t iv idades de reformas estru tura is  do Estado 
e a tiv idades de reformas da adm in is tração 
pública.

(C) A t iv idades exclus ivas do Estado e ativ idades 
não exclus ivas do Estado.

(D) A t iv idades de criação e expansão de 
burocracias públicas e a tiv idades de 
rac ionalização.

(E) A t iv idades de gerenc ia l ismo na adm in is tração 
pública e a tiv idades de descentra lização.
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iQUESTÀOEfl R A S C U N H O
Considerando as possibilidades de 
convergências  e diferenças entre a gestão  
pública e a gestão privada, qual figura a 
seguir m elhor caracteriza essas relações  
entre os setores público e privado?

(A)

(B)

(C)

<E)
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Atenção! Não ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.
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