TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO
ÁREA ADMINISTRATIVA
Dia: 19/06/2005
Horário: das 14h às 19h
Duração: 5 horas

PROVA OBJETIVA

INSTRUÇÕES
Para fazer a prova você usará este caderno com 16 (dezesseis) folhas, um cartão-resposta e uma folha de
respostas para as questões discursivas.
Verifique, no caderno de prova, se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 70 (setenta), está
correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.
O cartão-resposta é o documento único e final para a correção eletrônica. Não amasse, não dobre, nem rasure
o seu cartão-resposta.
A adequada marcação do cartão-resposta e a escrita das respostas das questões discursivas, que deverão ser
feitas com caneta esferográfica de tinta preta, são de inteira responsabilidade do candidato, sendo estes os
documentos válidos para a correção das questões das provas objetivas e discursivas.
Nem o cartão-resposta nem a folha de respostas das questões discursivas poderão ser substituídos nos casos
de marcação errada ou de rasuras pelo candidato.
Para cada questão são apresentadas 4 (quatro) alternativas diferentes de respostas (A, B, C e D). APENAS
uma delas constitui a resposta CORRETA em relação ao enunciado da questão.
Exemplo: Suponha que a questão no 10 tenha a resposta C como correta.
Veja como marcar essa resposta.
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Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante as provas: a) comunicar-se com outros candidatos, efetuar empréstimos ou usar outros meios ilícitos; b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução das provas; c) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das
provas e/ou com os demais candidatos; d) for apanhado em flagrante utilizando-se de qualquer meio na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa identificação pessoal; e) recusar-se a entregar o material das
provas ao término do tempo destinado para a sua realização; f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; ou g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal ou portando o cartão-resposta ou a folha de questões discursivas.
Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, jornais, folhetos ou anotações, bem como
o porte de relógio, máquina de calcular, telefone celular, bipe ou qualquer outro equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do concurso público.
Ao encerrar a prova, o candidato entregará ao fiscal de sala o cartão-resposta e o caderno de prova completo,
devidamente assinados no espaço próprio e a folha de respostas das questões discursivas.
Duração da prova: 5 horas, incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
No DO CANDIDATO

NOME

ASSINATURA DO CANDIDATO

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM
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TEXTO 1
“Rubião fitava a enseada – eram oito horas da manhã. Quem o visse, com os polegares
metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta; mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa.
Cotejava o passado com o presente. Que era, há um ano? Professor. Que é agora! Capitalista.
5 Olha para si, para as chinelas (umas chinelas de Túnis, que lhe deu recente amigo, Cristiano
Palha), para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu; e tudo, desde
as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade.
― Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se mana Piedade tem
casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou: ambos mor10 reram, e aqui está tudo comigo; de modo que o que parecia uma desgraça...
Que abismo que há entre o espírito e o coração! O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando; o coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa nem o canoeiro, que
os olhos de Rubião acompanham, arregalados? Ele, coração, vai dizendo que, uma vez que a
15 mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse; podia vir um filho ou uma filha... - Bonita canoa! - Antes assim! – Como obedece bem aos remos do homem! – O certo é que eles estão
no céu!”
1

MACHADO DE ASSIS, J.M. Quincas Borba. São Paulo: Ática, 1998, p. 13 (capítulos I e II).

01) Considerando o Texto 1, assinale a alternativa CORRETA.
I - As expressões: fitava a enseada (linha 1) e os polegares metidos no cordão do chambre (linhas
1 e 2) indicam a nova condição de capitalista de Rubião e os confortos daí provenientes.
II - O verbo parecer e as reticências sugerem, no final do segundo parágrafo, que por trás dos sentimentos de Rubião há interesses.
III - No Texto 1, o narrador opõe: passado e presente, professor e capitalista, pobreza e riqueza para
sugerir a nova situação de Rubião.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
B( ) Somente a afirmativa III está correta.
C( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
D( ) Todas as afirmativas estão corretas.
02) Assinale a alternativa CORRETA, ainda com base no Texto 1.
A( ) A forma verbal cotejava (linha 4) dá a justa medida de comparação entre o passado e o
presente de Rubião.
B( ) Em Que era há um ano? Professor. Que é agora! Capitalista (linha 4), os marcadores de temporalidade são apenas os verbos “era” (passado) e “é” (presente).
C( ) Apesar da nova condição de Rubião, ele continua usando as velhas “chinelas de Túnis” (linha
5).
D( ) Em Deus escreve direito por linhas tortas (linha 8), a palavra direito concorda com Deus em
gênero (masculino) e número (singular).
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03) Ainda com relação ao Texto 1, assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Em – Bonita canoa! – Antes assim! Os travessões indicam que existe um diálogo e os pontos
de exclamação indicam a dúvida do personagem Rubião.
B( ) Há apenas dois pontos de vista diferentes no texto: um ditado pelo espírito e outro pelo coração.
C( ) O trecho: Aquele pedaço de água quieta (linha 3) refere-se à enseada.
D( ) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

04) Considerando as várias possibilidades de alteração dos constituintes e da pontuação dada no
trecho: O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro
assunto, uma canoa que ia passando; o coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. (linhas 11-13),
assinale a alternativa CORRETA, que NÃO altere o sentido original.
A( ) Vexado daquele pensamento, o espírito do ex-professor, arrepiou caminho. Buscou outro assunto: uma canoa, que ia passando. O coração, portanto, se deixou estar a bater, de alegria.
B( ) Vexado daquele pensamento, o espírito do ex-professor arrepiou caminho. Buscou outro assunto: uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria.
C( ) O espírito vexado do ex-professor, daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro assunto, uma canoa que passando ia; mas o coração deixou-se estar, a bater de alegria.
D( ) O espírito do ex-professor vexado, daquele pensamento, arrepiou caminho. Outro assunto buscou: uma canoa, que ia passando. O coração, portanto, deixou-se estar a bater de alegria.

05) Ainda sobre o Texto 1, assinale a alternativa CORRETA.
A( ) No trecho: Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele (linha 8), o verbo pensar sugere que o narrador tudo sabe, até os pensamentos de Rubião.
B( ) Em todo o texto há predomínio do tempo verbal pretérito perfeito, assinalando acontecimentos
passados e delimitados no tempo.
C( ) O verbo arrepiar (linha 12) carrega o significado de “fazer eriçar ou encrespar-se”.
D( ) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
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06) Relacione as duas colunas adequadamente, considerando o valor temporal dos verbos em negrito. A seguir, assinale a alternativa em que os verbos tenham sido classificados CORRETAMENTE.
(1) Pretérito perfeito - anterioridade em relação ao momento narrado.
(2) Futuro do pretérito - posterioridade em relação a um marco temporal passado, instalado no texto.
(3) Pretérito-mais-que-perfeito - anterioridade em relação a um marco temporal passado, instalado
no texto.
(

) Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral
(linhas 8-9)

(

) Não tinha casado: ambos morreram.

(

) O espírito do ex-professor, daquele pensamento vexado, arrepiou caminho (linhas 11-12)

(

) Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta; (linhas 1-3)

A( ) 3 – 2 – 1 – 1
B( ) 3 – 2 – 1 – 3
C( ) 2 – 3 – 1 – 2
D( ) 2 – 3 – 2 – 1
07) Com base na compreensão do Texto 1, aponte a alternativa CORRETA.
A( ) No trecho uma vez que a mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse (linhas 1415), o termo sublinhado introduz uma justificativa para o que se disse na oração anterior.
B( ) O termo desde (linha 6) designa o ponto de partida de um movimento ou extensão (no espaço,
no tempo ou em uma série) para assinalar a distância entre as chinelas e o céu.
C( ) O pronome tudo no trecho: e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade (linhas 6-7) restringe-se a chinelas e a céu.
D( ) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

08) Relativamente aos pronomes do Texto 1, é CORRETO afirmar que:
A( ) o pronome ele no trecho: pensa ele (linha 8) faz referência a Rubião.
B( ) o pronome vos no trecho: em verdade vos digo... (linha 3) faz referência ao narrador.
C( ) no fragmento: Cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta (linhas 2-3), o pronome
ele retoma o mesmo referente do sujeito de cuidaria (3a pessoa).
D( ) no trecho O certo é que eles estão no céu (linhas 16-17), o pronome pessoal eles refere-se a
Piedade e seu marido.
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09) Assinale a alternativa em que o pronome relativo que NÃO esteja CORRETAMENTE interpretado.
A( ) ... buscou outro assunto, uma canoa que ia passando (linha 12) → que = canoa.
B( ) Ele, coração, vai dizendo que uma vez que a mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não
casasse (linhas 14-15), → que = mana Piedade.
C( ) ... umas chinelas de Túnis, que lhe deu recente amigo (linha 5) → que = chinelas de Túnis.
D( ) Que lhe importa a canoa nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham, arregalados?
(linhas 13-14) → que = canoa e canoeiro.

10) Assinale a alternativa CORRETA, considerando, ainda, o Texto 1.
A( ) O verbo ver em Quem o visse (...) à janela de uma grande casa de Botafogo... (linhas 1-2) pode
ser adequadamente substituído pelo verbo olhar, como no trecho Quem o olhasse pela janela
de uma grande casa de Botafogo.
B( ) Em cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta (linhas 2-3), o verbo cuidar significa ter cautela.
C( ) No verbo obedecer, da sentença Como obedece bem aos remos do homem (linha 16), há regência obrigatória da preposição a.
D( ) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

11) Assinale a alternativa em que a marcação de concordância verbal NÃO corresponda ao português padrão.
A( ) Não consta no texto de Machado os valores recebidos na herança.
B( ) Deram oito horas da manhã.
C( ) Deviam estar arregalados os olhos de Rubião.
D( ) Vai fazer duas horas que Rubião contemplava a enseada.
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TEXTO 2
TÁBUA QUARTA
“Do pátrio poder e do casamento
I - É permitido ao pai matar o filho que nasceu disforme, mediante o julgamento de cinco vizinhos.
II - O pai terá sobre os filhos nascidos de casamento legítimo o direito de vida e de morte e o
poder de vendê-los.
III - Se o pai vender o filho três vezes, que esse filho não recaia mais sob o poder paterno.
IV - Se um filho póstumo nascer até o décimo mês após a dissolução do matrimônio, que esse filho seja reputado legítimo.”
(Lei das XII Tábuas – 450 a. C.- fonte: internet acessada em 12 de abril de 2005).

12) Considere as afirmativas abaixo, com base no Texto 2.
(1) Póstumo é adjetivo que caracteriza filho.
(2) A expressão pátrio poder significa “o conjunto dos direitos que cabem aos pais sobre os filhos”.
(3) O filho nascido após a morte do pai será sempre reputado legítimo.
(4) Um filho não é considerado legítimo se nascido nove meses após a dissolução do matrimônio.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Somente as afirmativas (1) e (3) estão corretas.
B( ) Somente a afirmativa (1) está correta.
C( ) Somente as afirmativas (1) e (2) estão corretas.
D( ) Nenhuma das afirmativas está correta.

13) Ainda a partir do Texto 2, assinale a alternativa CORRETA:
I - O pronome demonstrativo esse, nas duas ocorrências do Texto 2, retoma o filho vendido três
vezes e o filho póstumo, respectivamente.
II - O pronome oblíquo (l)os, em vendê-los, concorda com filhos.
III - O adjetivo legítimo transformar-se-ia em verbo se fosse retirado o acento agudo (legitimo).
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Somente a afirmativa I está correta.
B( ) Somente a afirmativa II está correta.
C( ) Somente a afirmativa III está correta.
D( ) As afirmativas I, II e III estão corretas.
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14) “Que os corpos dos escravos não sejam embalsamados e que seja abolido dos seus funerais o
uso da bebida em torno do cadáver”. A respeito da “Tábua Décima” da Lei das XII Tábuas (fonte
internet acessada em 12 de abril de 2005), assinale a alternativa CORRETA.
A( ) O trecho seja abolido dos seus funerais o uso da bebida pode ser adequadamente substituído
por seja abolido dos funerais o hábito de usar bebida.
B( ) As formas verbais do texto recorrem ao modo indicativo, uma vez que destacam um fato improvável, uma hipótese.
C( ) As formas embalsamados e abolido são derivadas de verbos, mas seguem as regras de flexão
de um nome por funcionarem como substantivos.
D( ) As duas formas verbais de ser correspondem ao mesmo tempo verbal, indicando singular e
plural da mesma pessoa do discurso (2a).

15) Indique, dentre os grupos de palavras abaixo, aquele cuja sílaba tônica das palavras esteja na
mesma posição da sílaba tônica de: corpos, abolido e funerais, respectivamente:
A( ) sutil, tulipa, juiz;
B( ) erudito, item, recém;
C( ) doutor, rubrica, poder;
D( ) glória, enxergar, decisão.

16) Assinale a alternativa em que os vocábulos formem o plural como funeral e cadáver, respectivamente:
A( ) cônsul / açúcar;
B( ) funil / qualquer;
C( ) abdominal / ardor;
D( ) mal / caráter.

17) Em “Esta é uma lei ad hoc, isto é, própria para determinada circunstância”, é CORRETO afirmar
que:
A( ) existe uma lei denominada ad hoc;
B( ) a expressão isto é introduz uma explicação;
C( ) as palavras adjetivas própria e determinada referem-se à lei;
D( ) a palavra própria, no contexto, significa única.
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18) “Para criar uma nova pasta no Windows Explorer em português, uma alternativa é selecionar o
local onde se deseja criar a pasta e clicar no menu ..........., depois ........... e finalmente em
............”
Escolha a alternativa que completa, CORRETAMENTE e respectivamente, os espaços no texto
acima.
A( ) Arquivo; Novo; Pasta.
B( ) Editar; Pasta; Novo.
C( ) Arquivo; Pasta; Novo.
D( ) Novo; Pasta; Pasta.

19) Considere as afirmativas a seguir sobre o Microsoft Word:
I - Um estilo consiste em um conjunto de características de formatação que pode ser aplicado ao
texto de um documento para alterar sua aparência.
II - Um índice analítico é uma lista dos títulos de um documento, que pode ser inserido em um local qualquer de um documento.
III - Os estilos de título podem ser utilizados para gerar um índice analítico.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Apenas as a afirmativas I e III estão corretas.
B( ) Apenas a afirmativa I está correta.
C( ) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
D( ) As afirmativas I, II e III estão corretas.

20) “O .................... Internet Explorer possui um recurso especial para o registro e organização de
...................., para o caso de se precisar acessá-los novamente, denominado ....................”.
Escolha a alternativa que completa, CORRETAMENTE e respectivamente, os espaços no texto
acima.
A( ) site; endereços; catálogo de endereços.
B( ) navegador; usuários; catálogo de endereços.
C( ) navegador; endereços; favoritos.
D( ) site; usuários; favoritos.
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21) Assinale a alternativa CORRETA.
De acordo com a Lei no 8.112, de 11/12/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da
União), a Ação Disciplinar prescreverá:
A( ) em 3 (três) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade e destituição de cargo em comissão.
B( ) em 2(dois) anos, quanto à suspensão.
C( ) em 120 (cento e vinte) dias, quanto à advertência.
D( ) todas as alternativas estão erradas.

22) Assinale a alternativa CORRETA.
Segundo a Lei no 8.112, de 11/12/90, são formas de provimento de cargo público:
A( ) nomeação, promoção, aproveitamento.
B( ) reversão, transferência, reintegração.
C( ) recondução, nomeação, ascensão.
D( ) readaptação, transferência, reversão.

23) Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Servirá como Procurador Regional Eleitoral junto ao Tribunal o membro do Ministério Público
Estadual que for designado pelo Procurador-Geral da República.
B( ) Cabe ao Presidente do TRE/SC exercer a Corregedoria Regional Eleitoral, cumulativamente.
C( ) Compete ao Vice-Presidente do TRE/SC presidir a Comissão Apuradora das Eleições para

governador, vice-governador, membros do Congresso Nacional e da Assembléia Legislativa.
D( ) Ao Corregedor Regional Eleitoral incumbe, além das demais atribuições definidas no Regimento Interno da Corregedoria Regional Eleitoral, exercer o poder de polícia nas dependências do
Tribunal.

24) Assinale a alternativa CORRETA.
O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral:
A( ) são eleitos pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral dentre os desembargadores que o compõem.
B( ) são eleitos pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado dentre os desembargadores que o
compõem.
C( ) são eleitos pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral dentre os desembargadores e os juízes que
o compõem.
D( ) são eleitos pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral dentre os membros que o compõem.
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25) Assinale a alternativa CORRETA.
A eleição para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito:
A( ) será realizada no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no primeiro domingo de
novembro, em segundo turno, se houver, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores, do ano anterior ao do término do mandato dos que devam suceder.
B( ) será realizada no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores,
do ano anterior ao do término do mandato dos que devam suceder.
C( ) será realizada no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, no caso de Municípios com mais de duzentos mil habitantes, do ano anterior ao do término do mandato dos que devam suceder.
D( ) será realizada no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no primeiro domingo de
novembro, em segundo turno, se houver, no caso de Municípios com mais de duzentos mil habitantes, do ano anterior ao do término do mandato dos que devam suceder.

26) Leia com atenção os itens abaixo:
I - A Constituição Federal de 1988 estabeleceu segundo turno para os cargos executivos, quando
nenhum dos candidatos tiver alcançado maioria simples no primeiro turno.
II - No sistema proporcional se aplica o cálculo dos quocientes eleitorais, obtidos pela divisão do
número de votos apurados pela quantidade de vagas a serem preenchidas.
III - A representação de cada Estado e do Distrito Federal, no Senado Federal, será renovada de 4
(quatro) em 4 (quatro) anos, alternadamente, por um e dois terços.
IV - O sistema proporcional de eleição foi instituído por considerar-se que o sistema majoritário poderia deixar sem representação minorias consideráveis, às vezes numericamente próximas da maioria vitoriosa.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Somente os itens I, III e IV estão corretos.
B( ) Somente os itens II e III estão corretos.
C( ) Somente os itens III e IV estão corretos.
D( ) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
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27) Assinale a alternativa CORRETA.
As decisões do Tribunal Superior Eleitoral:
A( ) são irrecorríveis.
B( ) são recorríveis quando houver divergência de interpretação de lei federal com qualquer Tribunal Regional.
C( ) são recorríveis somente quando contrariarem a Constituição da República.
D( ) são recorríveis quando contrariarem a Constituição da República ou denegarem
corpus ou mandado de segurança.

habeas-

28) Assinale a alternativa CORRETA.
A proposta de criação de novas varas judiciárias é da competência privativa:
A( ) do Poder Executivo Federal ou Estadual, dependendo da jurisdição.
B( ) do Tribunal Estadual ou Regional, no âmbito de sua jurisdição.
C( ) do Supremo Tribunal Federal, acolhendo, ou não, projeto elaborado pelo respectivo Tribunal
Estadual ou Regional.
D( ) do Congresso Nacional ou da Assembléia Legislativa, tratando-se de Tribunal Federal ou Estadual, respectivamente.

29) Assinale a alternativa CORRETA.
O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado:
A( ) por qualquer partido político com representação no Congresso Nacional.
B( ) por qualquer partido político mesmo sem representação no Congresso, desde que registrado
há, pelo menos, seis meses.
C( ) por entidade de classe ou associação legalmente constituída há, pelo menos, seis meses.
D( ) por organizações não governamentais de defesa do meio-ambiente, desde que declaradas de
utilidade pública, em favor de comunidades carentes.
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30) Assinale a alternativa CORRETA.
Os Tribunais Regionais Eleitorais são compostos:
A( ) de sete juízes de carreira eleitos pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado, para servirem
por dois anos .
B( ) de, no mínimo, sete juízes, sendo dois eleitos dentre desembargadores, três juízes de direito
escolhidos pelo Tribunal de Justiça e, pelo menos, dois advogados indicados pelo Tribunal de
Justiça do respectivo Estado.
C( ) de sete membros, sendo dois desembargadores, dois juízes de direito, dois advogados e um
desembargador ou juiz federal.
D( ) de, pelo menos, sete membros, sendo, no mínimo, dois desembargadores, dois juízes de direito, dois advogados e um desembargador ou juiz federal.

31) Assinale a alternativa CORRETA.
Ao assegurar a todo cidadão direitos e garantias individuais, a Constituição da República proíbe a
pena de:
A( ) banimento.
B( ) perda de bens.
C( ) interdição de direitos.
D( ) suspensão de direitos.

32) Assinale a alternativa CORRETA.
O mandado de injunção visa:
A( ) proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus.
B( ) suprir a falta de norma reguladora de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
C( ) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
D( ) assegurar a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial
ou administrativo.
33) Assinale a alternativa CORRETA.
O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral
A( ) até a diplomação.
B( ) no prazo de dez dias contados da diplomação.
C( ) no prazo de quinze dias contados da diplomação.
D( ) no prazo de vinte dias contados da diplomação.
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34) Assinale a alternativa CORRETA.
O exercício do direito de greve é garantido ao servidor público pela Constituição da República,
A( ) independentemente de lei regulamentadora.
B( ) nos termos e limites de lei complementar.
C( ) nos termos e limites de lei específica.
D( ) nos termos e limites de lei delegada.

35) Compete privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral esclarecer sobre matéria eleitoral, tendo
tais esclarecimentos caráter normativo. Como são denominados esses esclarecimentos?
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Portarias e Ordens de Serviço.
B( ) Instruções.
C( ) Resoluções.
D( ) Consultas.

36) Leia com atenção as afirmativas abaixo.
I - Os funcionários de qualquer órgão da Justiça Eleitoral poderão pertencer a diretório de partido
político ou exercer qualquer atividade partidária.
II - Denomina-se “Código Eleitoral” a Lei nº 4.737, de 15.07.1965; “Lei de Inelegibilidade” a Lei Complementar nº 64, de 18.05.1990; “Lei dos Partidos Políticos” a Lei nº 9.096, de 19.09.1995; e “Lei
das Eleições” a Lei nº 9.504, de 30.09.1997.
III - Quem se filia a outro partido político deve comunicar ao partido e ao Juiz da respectiva Zona Eleitoral para cancelar sua filiação; se não o fizer no dia imediato ao da nova filiação, fica configurada dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os efeitos.
IV - Aos Tribunais Regionais Eleitorais compete aprovar a divisão dos Estados em Zonas Eleitorais
ou a criação de novas Zonas.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
B( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
C( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
D( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
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37) Leia com atenção as alternativas abaixo, assinalando a INCORRETA.
A( ) É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligação somente
para a eleição majoritária, devendo ter denominação própria, que poderá ser a junção de todas
as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de
partido político no que se refere ao processo eleitoral.
B( ) Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pela Convenção nacional, os órgãos do partido poderão,
nos termos do respectivo estatuto, anular a deliberação e os atos dela decorrentes.
C( ) Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado para o candidato adquirir
as condições legais para participar do pleito, será considerada, para efeito de filiação partidária,
a data de filiação do candidato ao partido de origem.
D( ) O Código Eleitoral contém as normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de
direitos políticos, principalmente os de votar e ser votado, sendo que o Tribunal Superior Eleitoral expedirá as instruções para a sua fiel execução.

38) Analise os enunciados, assinalando a alternativa INCORRETA.
A( ) Cabe a jurisdição de cada uma das Zonas Eleitorais a um Juiz de Direito em efetivo exercício,
que está obrigado a despachar todos os dias na sede da sua Zona.
B( ) A urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os painéis referentes às eleições majoritárias e, em seguida, os referentes às eleições proporcionais.
C( ) Na votação para as eleições proporcionais, no sistema eletrônico, serão computados para a
legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o
número identificador do partido seja digitado de forma correta.
D( ) Os cegos alfabetizados pelo sistema Braille, que reunirem as demais condições de alistamento,
podem exercer o direito ao voto, devendo o Juiz Eleitoral providenciar para que se proceda ao
alistamento nas próprias sedes dos estabelecimentos de proteção aos mesmos.

39) Leia com atenção os enunciados, assinalando a alternativa INCORRETA.
A( ) A Justiça Eleitoral pode requisitar servidores federais, estaduais e municipais para prestar serviços e garantir o funcionamento do serviço eleitoral.
B( ) A cobrança judicial da dívida resultante de multa eleitoral será feita por processo de execução
na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, correndo a ação perante a Justiça Eleitoral.
C( ) Para desligar-se de partido político, o filiado faz comunicação verbal ao órgão de direção do
partido e, por escrito, ao Juiz Eleitoral da zona em que for inscrito.
D( ) O serviço eleitoral tem preferência sobre qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o
interstício de promoção para os funcionários para ele requisitados.
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40) Leia com atenção as alternativas abaixo, assinalando a INCORRETA.
A( ) A votação e a totalização de votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas para votação
não eletrônica.
B( ) A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto e a identificação da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do
eleitor.
C( ) Ao final da eleição, a urna procederá à assinatura digital do arquivo de votos, com aplicação do
registro de horário e do arquivo do boletim de urna, de maneira a impedir a substituição dos votos e a alteração dos registros dos termos de início e término da votação, a fim de dificultar a
realização de fraude.
D( ) Caberá à Justiça Eleitoral, em conjunto com a empresa de programas contratada mediante
licitação, definir a chave de segurança e a identificação da urna eletrônica.

41) Assinale a alternativa CORRETA.
A justificativa pelo eleitor que não puder votar nas eleições, por se encontrar fora de seu domicílio
eleitoral, deverá ser formulada:
A( ) no dia da eleição, quando o eleitor comparecerá aos locais destinados ao recebimento das justificativas com o formulário preenchido, munido de seu título eleitoral ou qualquer documento
de identificação para a devida digitação pela Mesa Receptora, ou, quando não puder comparecer para justificar a falta no dia da eleição, no prazo de 60 (sessenta) dias, por meio de requerimento ao Juiz Eleitoral de sua zona de inscrição.
B( ) somente antes do dia das eleições, quando o eleitor deverá dirigir-se ao Cartório Eleitoral e
preencher o formulário “Requerimento de Justificação Eleitoral”.
C( ) somente após a eleição, no prazo de até 60 (sessenta) dias, em requerimento dirigido ao Chefe
do cartório Eleitoral.
D( ) nenhuma das alternativas está correta.

42) Analise as alternativas abaixo, relativas aos partidos políticos, e assinale a INCORRETA:
A( ) têm autonomia para fixar em seu programa seus objetivos políticos e para estabelecer sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seu estatuto fixar as normas de fidelidade e disciplina partidárias.
B( ) por decisão de seus órgãos municipais de deliberação, 2 (dois) ou mais partidos poderão fundir-se num só ou incorporar-se um ao outro.
C( ) o seu estatuto deve conter as condições de escolha de seus candidatos a cargos e funções
eletivas.
D( ) somente pode filiar-se o eleitor que estiver em pleno gozo de seus direitos políticos.
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43) Assinale a alternativa CORRETA.
O partido político:
A( ) é pessoa jurídica de direito público, com a finalidade de assegurar o regime democrático e defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.
B( ) pode participar do processo eleitoral, mesmo que não tenha registrado seu estatuto no Tribunal
Superior Eleitoral, e receber recursos do Fundo Partidário.
C( ) adquire personalidade jurídica após o registro de seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral.
D( ) é pessoa jurídica de direito privado, que se destina a dar autenticidade ao sistema representativo democrático e a defender os direitos fundamentais fixados na Carta Constitucional.

44) Analise com atenção as alternativas, assinalando a INCORRETA.
A( ) A democracia representativa contemporânea funciona pela escolha periódica de representantes, efetuada pelo conjunto do eleitorado, obedecido o princípio da maioria, para que os escolhidos deliberem sobre os interesses comuns.
B( ) O direito de votar e ser votado deflui do princípio constitucionalmente assegurado, de apresentar-se o cidadão como candidato a cargo eletivo e participar da escolha dos representantes populares.
C( ) No sistema eleitoral brasileiro o voto é obrigatório para os brasileiros de um e outro sexo, sendo
que os eleitores facultativos que não o exercerem (por exemplo, aqueles entre 16 e 18 anos),
incidem nas penalidades previstas, inclusive em multa eleitoral.
D( ) Em face da representação proporcional admitida em nosso sistema eleitoral, fica facultado a 2
(dois) ou mais partidos coligarem-se para o registro de candidatos comuns a Deputado Federal,
Deputado Estadual e Vereador.

45) Em face da representação proporcional adotada em nosso sistema eleitoral, assinale a alternativa INCORRETA.
A( ) A deliberação sobre coligação caberá à Convenção Regional de cada partido, para a eleição
destinada a Câmara de Deputados, Assembléias Legislativas e Câmara de Vereadores.
B( ) A deliberação sobre coligação será aprovada mediante a votação favorável da maioria, presentes 2/3 (dois terços) dos convencionais, estabelecendo-se, na mesma oportunidade, o número
de candidatos que caberá a cada partido.
C( ) A deliberação sobre coligação caberá à Convenção Regional de cada partido, quando se tratar
de eleição para a Câmara dos deputados e Assembléias Legislativas, e à Convenção Municipal
quando se tratar de eleição para a Câmara de Vereadores.
D( ) Havendo cada partido indicado em Convenção os seus candidatos, o registro será promovido
em conjunto pela coligação.
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46) Em face da representação proporcional, determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número
de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um se superior.
Assim sendo, assinale a alternativa INCORRETA.
A( ) Determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas,
desprezada a fração.
B( ) Estarão eleitos tantos candidatos registrados por um partido ou coligação quantos o respectivo
quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido.
C( ) Se nenhum partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos os candidatos mais idosos, pela ordem decrescente de idade.
D( ) Considerar-se-ão suplentes da representação partidária os mais votados sob a mesma legenda
e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos.
47) Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) É a vontade do administrador público que domina a Administração Pública, diferenciando-o do
administrador privado que obedece ao seu patrão.
B( ) Os poderes e prerrogativas que o administrador público recebe da lei visam garantir-lhe a livre
atuação, contra a vontade dos seus opositores.
C( ) Incumbe ao administrador público determinar o interesse público, segundo critérios de sua avaliação personalíssima, em que deverá empregar a maior seriedade e moralidade.
D( ) A atividade administrativa pública pressupõe a existência de regras jurídicas que lhe determinem a finalidade, à qual o administrador público deve obediência funcional.
48) Analise as afirmativas abaixo.
I - O princípio da legalidade aplicado à Administração Pública significa que ao agente público é
permitido fazer tudo o que a lei não proíba.
II - O princípio da moralidade consta expressamente das Constituições brasileiras, desde o império.
III - Os atos discricionários da Administração Pública não precisam ser motivados, não se lhes aplicando o princípio face à liberdade concedida aos administradores públicos.
IV - A publicidade não é elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e moralidade.
Assinale a alternativa CORRETA:
A( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
B( ) Todas as afirmativas estão corretas.
C( ) Todas as afirmativas estão incorretas.
D( ) Somente a afirmativa IV está correta.
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49) Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) O motivo e a finalidade são pressupostos de validade que aproximam o ato administrativo dos
atos civis.
B( ) O conteúdo do ato administrativo é aquilo que o ato dispõe.
C( ) A licença é ato administrativo discricionário e precário, o que possibilita a sua revogação a
qualquer tempo.
D( ) A forma do ato administrativo é sempre escrita, sem exceções.

50) Analise as afirmativas abaixo:
I - A Teoria dos Motivos Determinantes declara serem nulos os atos administrativos sem motivação.
II - A presunção de legalidade confere aos atos administrativos o sentido de veracidade e de conformidade ao Direito, até prova em contrário.
III - Embora válido, o ato administrativo pode ser ineficaz, ou seja, não estar pronto para produzir
efeitos jurídicos.
IV - O direito ao gozo ou à prestação de um serviço público dá-se pela admissão, ato unilateral e vinculado, que exige a prévia satisfação dos requisitos legais pelo admitido.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Somente a afirmativa I está correta.
B( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
C( ) Todas as afirmativas estão corretas.
D( ) Todas as afirmativas estão incorretas.

51) Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) A demolição, para os fins de licitação, está compreendida no conceito de obra.
B( ) O autor do projeto, no caso de empate em licitação, tem preferência na contratação.
C( ) Estão obrigados a licitar os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração
Indireta dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
D( ) Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição tenha derivado de procedimentos
judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente,
mediante prévia avaliação, independente de licitação.
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52) Analise as afirmativas abaixo.
I - A licitação é dispensável por ato da autoridade competente exclusivamente nas hipóteses previstas em lei.
II - A licitação está legalmente dispensada no caso de alienação de bem imóvel por investidura.
III - Havendo inviabilidade de competição, a licitação é inexigível.
IV - O registro de preços é modalidade de licitação que funciona mediante informatização, independente de editais, na forma tradicional.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Somente a afirmativa I está correta.
B( ) Todas as afirmativas estão corretas.
C( ) Todas as afirmativas estão incorretas.
D( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

53) Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Somente se caracteriza a improbidade administrativa quando, além do prejuízo ao erário, haja
enriquecimento ilícito.
B( ) A indisponibilidade dos bens do indiciado por enriquecimento ilícito será requerida após a condenação, tendo em vista que ninguém pode ser punido sem o devido processo legal.
C( ) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está
sujeito às cominações da Lei 8429/92, até o limite do valor da herança.
D( ) Para representar à autoridade administrativa competente, com vistas à apuração da prática de
ato de improbidade, a pessoa deverá demonstrar que não está sendo processada criminalmente.
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54) Analise as afirmativas abaixo.
I - A aplicação de penalidades previstas na Lei 8429, de 02/06/92, afasta as sanções penais, civis
e administrativas previstas na legislação específica, evitando-se dupla cominação pelo mesmo
fato.
II - Para tomarem posse, os agentes públicos devem apresentar declaração dos seus bens e valores, a ser arquivada no setor de pessoal competente.
III - Os acusados na ação de improbidade movida pelo Ministério Público serão beneficiados com o
encerramento do feito, mediante o pagamento integral do prejuízo causado ao erário.
IV - Ato de improbidade deve ser entendido como toda conduta atentatória à legalidade.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Somente a afirmativa II está correta.
B( ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
C( ) Todas as afirmativas estão corretas.
D( ) Todas as afirmativas estão incorretas.
55) Assinale a alternativa INCORRETA.
A Constituição Brasileira, ao tratar da organização dos Poderes do Estado, reza que:
A( ) o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, o
Tribunal de Contas da União e o Tribunal Superior do Trabalho são órgãos do Poder Judiciário.
B( ) o Poder Legislativo é exercido, a nível federal, pelo Congresso Nacional, que se compõe da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
C( ) os Deputados Federais são representantes do povo, enquanto os Senadores são representantes de seus Estados e do Distrito Federal.
D( ) o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, o
Tribunal Superior do Trabalho e o Superior Tribunal Militar são órgãos do Poder Judiciário.
56) A estrutura organizacional é o arranjo que expressa os elementos constitutivos de uma organização pública.
Com relação aos tipos de estrutura, assinale a alternativa INCORRETA.
A( ) A estrutura linear ou mista demonstra o princípio básico da unidade de comando, segundo o
qual cada empregado deve receber orientações de apenas um superior.
B( ) A estrutura linear ou mista não expressa o princípio básico da unidade de comando, portanto,
cada servidor recebe orientações simultâneas, de mais de um supervisor.
C( ) Dentre as vantagens da estrutura linear ou mista, destacam-se a limitação da responsabilidade
do colaborador e a rigidez na disciplina.
D( ) A organização linear é uma organização de forma piramidal, caracterizada pela unidade de
comando, de direção, centralização da autoridade e princípio escalar.
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57) Centralização é a sistemática e consistente reserva de autoridade em pontos centrais da organização.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) A centralização estimula a iniciativa, o senso de responsabilidade, a motivação e a identificação com a organização.
B( ) A centralização sempre proporciona o treinamento prático e oportuniza a comunicação com as
demais áreas da organização.
C( ) A centralização sempre oportuniza a resolução de problemas específicos com maior agilidade.
D( ) A centralização significa que a maioria das decisões relativas ao trabalho é tomada em esferas
distintas daquelas em que o mesmo ocorre.

58) Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende de maneira plena e confiável às necessidades do cliente.
Com base neste pressuposto da qualidade, assinale a alternativa INCORRETA.
A( ) A análise da relação custo/benefício, na implantação da qualidade, é irrelevante.
B( ) O funcionário público é o fator básico de geração da qualidade.
C( ) A gestão da qualidade demanda a melhoria contínua da organização.
D( ) O funcionário público repassa para a sociedade os benefícios e as restrições de sua satisfação
no trabalho.

59) As organizações públicas existem para servir à sociedade como um todo. Para o alcance desse
objetivo, as pessoas que trabalham nas organizações de produção precisam saber servir.
Com base na afirmativa anterior, assinale a alternativa CORRETA.
A( ) A motivação do servidor público é dispensável para a concretização de um programa de qualidade.
B( ) A qualidade do atendimento do funcionário público é inversamente proporcional à qualidade de
suas relações com o empregador, ou seja, a entidade na qual presta serviços.
C( ) No atendimento a um contribuinte é desnecessário compromisso por parte do servidor público,
na medida em que a responsabilidade é da organização em que o mesmo atua.
D( ) No atendimento a um contribuinte, preocupação, zelo, cautela, responsabilidade, esmero e
compromisso são determinantes da qualidade.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA - CONCURSO PÚBLICO

22

60) Com relação à concepção de um projeto, assinale a alternativa CORRETA.
A( ) É um documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio de uma unidade de ação.
B( ) Impede o processo de racionalização das decisões.
C( ) Dispensa o detalhamento das ações, uma vez que as mesmas já ocorreram na etapa de construção dos planos.
D( ) Dispensa a especificação dos recursos necessários à sua execução.

61) O planejamento, como processo permanente que é, supõe uma ação continuada sobre um conjunto dinâmico de variáveis, em um determinado momento histórico. Sendo um processo racional, contempla etapas relevantes, tais como: reflexão, decisão, ação e revisão.
Assinale a alternativa INCORRETA.
A( ) São frutos da etapa de reflexão: as propostas preliminares, diagnósticos, estudos de viabilidade e anteprojetos.
B( ) Os planos, programas e projetos são resultantes da etapa de decisão.
C( ) Os roteiros, as normas, os manuais e os relatórios são resultantes da etapa de ação.
D( ) Os diagnósticos, os planos, os programas, os roteiros e os projetos são resultantes da etapa de
revisão.

62) Na análise técnica de um projeto é importante avaliar alguns elementos, como a identificação do
mesmo, suas finalidades, objetivos e metas, sua justificativa, o detalhamento das operações, dos
recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros necessários à sua viabilização.
Assinale a alternativa INCORRETA.
A( ) As finalidades, os objetivos e as metas do projeto devem ser definidos de forma clara e objetiva.
B( ) A compatibilidade dos objetivos e metas do projeto é fator dispensável na etapa de concepção
do mesmo.
C( ) O detalhamento especifica o conjunto de ações programadas, sua seqüência e interdependência.
D( ) A definição clara e objetiva dos recursos humanos permite avaliar a viabilidade do projeto elaborado.
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63) Analise as afirmativas abaixo.
I - A liqüidação da despesa extingue a obrigação da Fazenda Pública perante o credor.
II - No âmbito da União, a emissão do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Judiciário é competência
do Presidente do Supremo Tribunal Federal.
III - A norma a seguir transcrita é uma aplicação equivocada do princípio da universalidade:
“O orçamento anual compreenderá obrigatoriamente as despesas e receitas relativas a todos os
Poderes, órgãos e fundos, tanto da administração direta quanto da indireta, excluídas apenas as
entidades que não recebem subvenções ou transferências à conta do orçamento”.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
B( ) Todas as afirmativas são verdadeiras.
C( ) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
D( ) Todas as afirmativas são falsas.

64) Analise as afirmativas abaixo sobre orçamento público no Brasil.
I - Tecnicamente os chamados “cortes lineares” tomam na devida conta a finalidade da classificação funcional-programática da despesa, embora prejudiquem as propostas orçamentárias realistas.
II - A nova classificação funcional estabelecida em 1999 não preservou, na sua lógica de aplicação,
a matricialidade da classificação funcional-programática anterior, ou seja, as subfunções não podem ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estejam vinculadas.
III - A aquisição de um imóvel pronto é classificada como “inversão financeira”; já a construção de um
prédio para abrigar serviços administrativos é classificada como um “investimento”.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
B( ) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
C( ) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
D( ) Todas as afirmativas são verdadeiras.
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65) Leia as afirmativas abaixo.
I - Equilíbrio orçamentário não é sinônimo de equilíbrio fiscal.
II - No Brasil os encargos anuais referentes ao serviço da dívida interna e externa da União são superiores às despesas com todo o pessoal ativo e inativo, civil e militar, e pensionistas da esfera
federal.
III - O expressivo esforço fiscal praticado nos últimos anos no Brasil, revelado por uma elevada relação percentual entre resultado primário e PIB, contribui para ampliar o nível de atividade econômica.
Assinale a alternativa CORRETA:
A( ) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
B( ) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
C( ) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
D( ) Todas as afirmativas são verdadeiras.

66) Leia as afirmativas abaixo.
I - A lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ao estabelecer normas de finanças públicas
fixou limites máximos para as despesas de pessoal por Poder, como proporção da “receita corrente líquida”.
II - As mudanças introduzidas nos últimos anos nas classificações orçamentárias brasileiras tornaram impróprio falar-se em classificação programática, pois os programas deixaram de ter o caráter classificador e cada esfera de governo pode adotar estruturas programáticas diferenciadas.
III - No cálculo para a determinação da “receita corrente líquida” são deduzidos os juros e encargos
da dívida pública.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Apenas a afirmativa III é falsa.
B( ) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
C( ) Apenas a afirmativa II não é verdadeira.
D( ) As afirmativas I e III são falsas.
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67) Analise as afirmativas abaixo.
I - O resultado negativo apurado pelo Banco Central do Brasil, fruto de suas atividades e operações, constituirá obrigação do Tesouro Nacional para com o próprio Banco e será consignada
em dotação orçamentária específica.
II - As normas de finanças públicas no Brasil obrigam o ente público a explicitar as premissas e a
metodologia de cálculo das estimativas do impacto orçamentário-financeiro provocado pela criação ou expansão de uma atividade que acarrete aumento da despesa.
III - A LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias –, em relação aos Poderes Judiciário e Legislativo e ao
Ministério Público, pode estabelecer limite inferior de despesas com pessoal àquele fixado na lei
que dispõe sobre a responsabilidade na gestão fiscal.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Apenas a afirmativa III não é verdadeira.
B( ) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
C( ) Todas as afirmativas são verdadeiras.
D( ) Apenas as afirmativas I e II são falsas.

68) Por mandamento constitucional, no Brasil a lei orçamentária anual deverá compreender quais
orçamentos, dentre os relacionados a seguir?
I - O orçamento de investimento dos Poderes.
II - O orçamento fiscal.
III - O orçamento monetário.
IV - O orçamento da seguridade social.
V - O orçamento das diretrizes orçamentárias.
VI - O orçamento de investimento das empresas em que a União detenha o controle decisorial.
VII - O orçamento da receita.
VIII - O orçamento da despesa.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Deverá compreender os orçamentos II, IV e VI.
B( ) Deverá compreender os orçamentos II, III, IV e VI.
C( ) Deverá compreender os orçamentos I, II, IV e V.
D( ) Deverá compreender os orçamentos II, IV, V e VIII.
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69) Analise as afirmativas abaixo.
I - No encerramento do exercício, os empenhos que ultrapassaram os créditos orçamentários e
adicionais serão processados como “restos a pagar”.
II - A limitação de empenho e da movimentação financeira, segundo dispuser a LDO, é obrigatória
no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário quando se demonstrar a possibilidade de não cumprimento das metas de resultado primário.
III - O fornecedor do órgão público entregará a mercadoria acompanhada do respectivo documento
fiscal ou, se tiver prestado um serviço, emitirá a nota fiscal correspondente. Estes procedimentos permitirão o empenhamento prévio da despesa, fase que antecede a liquidação.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
B( ) Somente a afirmativa II é verdadeira.
C( ) Todas as afirmativas são verdadeiras.
D( ) Todas as afirmativas são falsas.
70) Analise as afirmativas abaixo.
I - No âmbito da União compete aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais
Superiores, com anuência dos respectivos Tribunais, a aprovação dos respectivos orçamentos
anuais.
II - No Brasil a depreciação não é praticada na contabilidade dos órgãos da administração direta.
III - O Poder Judiciário brasileiro está sujeito ao controle externo sobre suas unidades administrativas em matéria de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
desde que exercido pelo Congresso Nacional.
Assinale a alternativa CORRETA:
A( ) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
B( ) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
C( ) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
D( ) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
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QUESTÕES DISCURSIVAS
1) A democracia contemporânea é representativa, em substituição à democracia direta criada nos
tempos da Grécia clássica, sendo marcada pelo direito de votar e ser votado.
O sistema eleitoral brasileiro, tendo adotado a representação proporcional em seu antigo Código
Eleitoral, mantém atualmente disciplinamento de coligações em conformidade com a Lei 9.504/97,
que trata das eleições.
Discorra sobre a abrangência das coligações nas eleições, não somente admitidas para as
eleições obedientes ao princípio proporcional, mas também previstas atualmente na legislação eleitoral, e, ainda, esclareça sobre a denominada “verticalização das eleições”, conforme é reconhecida pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral.

2) Através de ações de liderança, a alta administração pode estabelecer as condições necessárias
para que os colaboradores sintam-se à vontade e possibilitar a concretização de um sistema de
gestão da qualidade.
Escreva uma redação, utilizando o mínimo de 10(dez) e o máximo de 20(vinte) linhas na folha
de respostas da prova discursiva, a respeito dos princípios de gestão da qualidade que podem
ser empregados por parte da alta administração para a melhoria contínua do serviço eleitoral.
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FOLHA DE RASCUNHO

TRANSCREVA A RESPOSTA DAS QUESTÕES DISCURSIVAS
PARA A FOLHA PRÓPRIA.
ESTE RASCUNHO NÃO SERÁ CORRIGIDO.

Questão 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Questão 2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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GRADE DE RESPOSTAS

CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA
QUESTÕES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ALTERNATIVAS
A

B

C

QUESTÕES

D

ALTERNATIVAS
A

B

C

D

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ESTA FOLHA NÃO SERÁ CORRIGIDA, MAS PODERÁ SER DESTACADA PARA VOCÊ
LEVAR E CONFERIR O SEU GABARITO
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