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

CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO
ÁREA ADMINISTRATIVA
Dia: 19/06/2005
Horário: das 14h às 18h
Duração: 4 horas

PROVA OBJETIVA

INSTRUÇÕES
Para fazer a prova você usará este caderno com 16 (dezesseis) folhas e um cartão-resposta.
Verifique, no caderno de prova, se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 60 (sessenta), 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, que deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta preta, é de
inteira responsabilidade do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.
O cartão-resposta não poderá ser substituído no caso 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.
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.
Duração da prova: 4 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
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O americano Raymond Kurzweil nunca tinha aparecido na tevê até participar do I’ve got a
secret (Eu tenho um segredo, em português), uma versão melhorada do Programa do Raul Gil,
apresentado nos EUA por Steve Allen, na década de 1960. Seu número era simples: ele tocaria
piano e, no final, contaria um segredo. E foi assim, à queima-roupa, que disparou, logo após os
aplausos: “Construí meu próprio computador.” Sem entender, Allen perguntou: “O que isso tem a
ver com a música que você executou?” A resposta deixou a platéia boquiaberta: “Foi ele quem a
compôs.”
Premiado e bem-sucedido com a venda de suas invenções, que vão do sintetizador ao
OCD (um tipo de scanner), Kurzweil se tornou um dos cientistas mais respeitados na construção
de andróides. É verdade que sua “Ramona” não saiu do papel, mas ele não perde o otimismo.
Pode ser que a robô não nasça tão humana quanto ele gostaria, mas isso não o impede de profetizar que, em 2030, os robôs serão confundidos com gente de carne e osso. Sim! O visionário
defende que essas engenhocas estarão cada vez mais humanas.
Sinais de que esta realidade está próxima não faltam. O mais recente é o lançamento do
Robosapiens, pela chinesa Wow Wee. O boneco computadorizado imita movimentos humanos,
dança, e realiza pequenas tarefas, todas controladas a distância por controle remoto. Da família
de andróides, ele é o único a chegar às prateleiras das lojas, o que ajuda a explicar a febre consumista. Só no Natal passado, as lojas da Europa e dos EUA esgotaram seus estoques de robôs. O humanóide não chega a ser inteligente como a empregada Rosie, do desenho animado
Os Jetsons. “Só que ele pode pegar uma meia do chão e levar para o cesto de roupas sujas”, diz
seu criador, o especialista em robótica Mark Tilden. Para o começo, já vale, mas serão esses
bibelôs da robótica capazes de ser tão humanos quanto nós?
Para saber, o brasileiro Carlos Ferreira da Silva criou uma fórmula batizada de “fator Silva” para definir o índice de humanidade (IH) dos cérebros de lata. Ele varia de zero (que equivale à humanidade de uma ameba) a um (igual ao do mais humano dos seres). O cálculo considera quatro coeficientes: físico, intelectual, sentimental e espiritual. Cada um tem peso de 0,25 e,
somados, representam as características inerentes ao Homo sapiens.
É preciso muito cuidado na hora de fazer a conta. Afinal, quem perdeu uma das pernas
não deixa de ser humano. Tampouco um autômato ganha pontos só por falar a nossa língua.
Para as características intelectuais, se avaliam desde poder de raciocínio até habilidade emocional, valorizando-se, principalmente, a cognição, a capacidade inata de aprender por tentativa e
erro. O aspecto espiritual não se refere à religiosidade, mas à procura do bem-estar pela evolução da mente. Como nem tudo é perfeito, o fator Silva dos humanos varia entre 0,84 e 0,94. Portanto, para que um andróide desfilasse pelas avenidas a ponto de ser confundido com um humano, deveria ter um índice de, no máximo, 0,75 – lembrando que as máquinas não têm consciência. Por enquanto.
WIZIACK, Júlio. A um passo da emoção. Ciência, Tecnologia & Meio Ambiente. Disponível em:
<http://www.terra.com.br/istoe/1843/ciencia/1843_um_passo_da_emocao.htm>. Acesso em: 04 de abr. 2005. [Adaptado].

01) De acordo com o texto 1, assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Por mais perfeito que seja um boneco de lata, ele jamais poderá ser confundido com um ser
humano, pois lhe faltará consciência.
B( ) O humanóide criado por Wow Wee é tão inteligente quanto a empregada Rosie, do desenho
animado Os Jetsons.
C( ) O índice de humanidade (IH) é calculado com base nas características do Homo sapiens, um
andróide desenvolvido pelo brasileiro Carlos Ferreira da Silva.
D( ) Segundo o americano Raymond Kurzweil, daqui a aproximadamente três décadas, os robôs
serão confundidos com seres humanos.
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02) Considerando o sentido explícito e implícito da frase "Da família dos andróides, ele é o único a
chegar às prateleiras das lojas, o que ajuda a explicar a febre consumista" (linhas 16-18), assinale a alternativa CORRETA.
A( ) A febre de consumo que se verifica atualmente na Europa e nos EUA justifica a necessidade
da criação do Robosapiens.
B( ) As sociedades modernas, inclusive a chinesa, caracterizam-se pelo desejo de adquirir bens e
produtos de todos os tipos.
C( ) O Robosapiens é um robô computadorizado capaz de realizar tarefas domésticas sem nenhum
controle externo.
D( ) A empresa chinesa Wou Wee, que desenvolveu o Robosapiens, aproveitou a febre de consumo para projetar robôs cada vez mais parecidos com seres humanos.

03) No texto 1, o vocábulo andróide é retomado através de expressões de sentido equivalente. Levando isso em consideração, assinale a alternativa em que TODAS as expressões se equivalem
quanto ao sentido.
A( ) computador, scanner, "Ramona", Robosapiens, humanóide.
B( ) robô, autômato, Homo sapiens, engenhocas.
C( ) robô, boneco computadorizado, bibelô da robótica, cérebro de lata.
D( ) sintetizador, boneco computadorizado, criaturas de inteligência artificial.

04) Ainda com base no texto 1, assinale a afirmativa CORRETA.
A( ) Na frase "O visionário defende que essas engenhocas estarão cada vez mais humanas" (linhas
12-13), o termo sublinhado pode ser substituído por "americano Raymond Kurzweil", sem que o
sentido seja alterado.
B( ) Em "Seu número era simples: ele tocaria piano e, no final, contaria um segredo" (linhas 3-4), os
termos sublinhados se referem a Steve Allen.
C( ) "Para o começo, já vale, mas serão esses bibelôs da robótica capazes de ser tão humanos
quanto nós?" (linhas 21-22) é uma frase que estabelece uma comparação entre as personagens do desenho animado Os Jetsons e os seres humanos.
D( ) Na frase "Só no Natal passado, as lojas da Europa e dos EUA esgotaram seus estoques de
robôs" (linhas 18-19), o termo sublinhado indica que nos natais anteriores os robôs ficaram encalhados nas lojas.
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05) Analise as seguintes afirmações.
I - Em "O aspecto espiritual não se refere à religiosidade, mas à procura do bem-estar pela evolução
da mente" (linhas 32-33), o acento indicador de crase deixará de existir se os termos religiosidade
e procura forem substituídos, respectivamente, por misticismo e desejo de obter.
II - Em "Como nem tudo é perfeito, o fator Silva dos humanos varia entre 0,84 e 0,94" (linha 33), o
verbo sublinhado passaria a ter a forma "vareia" se a forma verbal é fosse substituída por será.
III - As expressões "I've got a secret" (linhas 1-2) e "Homo sapiens" (linha 27) estão destacadas em
itálico no texto porque são estrangeirismos, escritos, respectivamente, em inglês e latim.
IV - No terceiro parágrafo, o termo “humanóide” (linha 19) é ambíguo, pois não fica claro se o autor
está se referindo ao robô desenvolvido por Wou Wee ou a outro robô.
V - No fragmento "Como nem tudo é perfeito, o fator Silva dos seres humanos..." (linha 33), o termo
sublinhado indica que a fórmula criada pelo brasileiro Carlos Ferreira da Silva precisa ser aperfeiçoada.
Assinale a alternativa que contém TODAS as afirmativas CORRETAS.
A( ) II − III − V
B( ) I − III − IV
C( ) I − II − IV
D( ) III − IV − V

06) Analise as frases a seguir e verifique a possibilidade de substituir os termos sublinhados por o (e
suas variações os, a, as, lo, los, la, las, no, nos, na, nas), fazendo as adaptações necessárias.
I - "Construí meu próprio computador." (linha 5)
II - "Só que ele pode pegar uma meia do chão e levar para o cesto de roupas sujas." (linha 20)
III - "Para saber, o brasileiro Carlos Ferreira da Silva criou uma fórmula batizada de 'fator Silva' para
definir o índice de humanidade (IH) dos cérebros de lata." (linhas 23-24)
IV - À queima-roupa, respondeu a Steve Allen que tinha construído um computador.
V - O boneco computadorizado já é capaz de imitar os gestos dos seres humanos.
Assinale a alternativa que contém as frases em que os termos sublinhados podem ser substituídos por o e suas variações.
A( ) III – IV – V
B( ) II – III – V
C( ) I – III – IV
D( ) I – II – III

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA - CONCURSO PÚBLICO

5

07) Assinale a alternativa em que as duas frases têm sentido equivalente.
A( ) "... pequenas tarefas, todas controladas a distância por controle remoto." (linha 16) → Somente
as pequenas tarefas são controladas a distância por controle remoto.
B( ) "... os robôs serão confundidos com gente de carne e osso." (linha 12) → Gente de carne e
osso será confundida com robôs.
C( ) "Foi ele quem a compôs." (linhas 6-7) → Foi o computador quem compôs a música.
D( ) "Tampouco um autômato ganha pontos só por falar a nossa língua." (linha 29) → Só ganha
pontos o autômato que falar a nossa língua.

08) Assinale a alternativa CORRETA quanto ao emprego do pronome destacado.
A( ) – Vossa Meritíssima não sabe quanto sofri nas mãos desse homem – disse a jovem ao juiz.
B( ) – Desculpa a insistência, Deputado. Sua Senhoria vai devolver o cheque ou não?
C( ) – Mãe, tem alguém no telefone que insiste em falar consigo. Vai atendê-lo?
D( ) – Ninguém precisa se preocupar com o pai. Ele vai com nós de carro amanhã.

09) Preencha CORRETAMENTE as lacunas com uma das expressões sugeridas entre parênteses.
I - Camboriú fica ____________ uma hora de carro da capital. (há cerca de, a cerca de, acerca de)
II - Esses funcionários estão ____________ de carreira. (enfim, em fim)
III - Fulano de Tal, abaixo ____________, requer, com base na lei em vigor, uma certidão negativa
de multa. (sobrescrito, subscrito)
IV - Veio à Capital ____________ estudar e conseguir emprego. (a fim de, afim de)
V - Estamos, então, de acordo, pois minhas sugestões, como se vê, vão ____________ tuas. (ao
encontro das, de encontro às)
VI - Errei porque fui ____________ assessorado. (mau, mal)
A seqüência CORRETA, de cima para baixo, é:
A( ) há cerca de, em fim, subscrito, afim de, de encontro a, mau.
B( ) a cerca de, em fim, subscrito, a fim de, ao encontro de, mal.
C( ) a cerca de, enfim, sobrescrito, afim de, ao encontro de, mau.
D( ) acerca de, em fim, sobrescrito, a fim de, de encontro a, mal.
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Texto 2
O século XVIII constitui um marco importante para a história do pensamento ocidental e
para o surgimento da sociologia. As transformações econômicas, políticas e culturais que se
aceleraram a partir dessa época colocaram problemas inéditos para os homens que experimentavam as mudanças em curso no ocidente europeu. A dupla revolução que esse século teste05 munha - a industrial e a francesa - constituía os dois planos de um mesmo processo, qual seja, a
instalação definitiva de uma sociedade capitalista. A palavra sociologia apareceria somente um
século depois, por volta de 1830, mas são os acontecimentos desencadeados pela dupla revolução que a precipitam e a tornam possível.
01

MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 11 (Coleção Primeiros Passos, 57).

10) De acordo com o texto 2, assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Os problemas sociais e econômicos do século XVIII resultaram da queda dos regimes monárquicos até então vigentes na Europa.
B( ) A sociologia é uma ciência que trata das transformações desencadeadas pela sociedade capitalista.
C( ) Com o surgimento da sociologia, as transformações econômicas, políticas e culturais se aceleraram.
D( ) A revolução industrial e a revolução francesa foram responsáveis pela instalação definitiva da
sociedade capitalista.

11) Assinale a alternativa CORRETA.
As expressões "dessa época", "esse século" e "a", destacadas no texto 2, referem-se, respectivamente, aos seguintes termos:
A( ) "do século XVIII", "o século XVIII" e "o aparecimento da palavra sociologia".
B( ) "do século XVIII", "o pensamento ocidental" e "a dupla revolução".
C( ) "da Idade Média", "o século XVIII" e "o surgimento da sociedade capitalista".
D( ) "do século XIX", "o ocidente europeu" e "a revolução industrial".
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12) Na segunda frase do texto 2, substituindo as expressões "as transformações" e "os homens",
respectivamente, pelas expressões "o ritmo das transformações" e "o homem", assinale a alternativa CORRETA.
A( ) O ritmo das transformações econômicas, políticas e culturais que se aceleraram a partir dessa
época colocou problemas inéditos para o homem que experimentavam as mudanças em curso
no ocidente europeu.
B( ) O ritmo das transformações econômicas, políticas e culturais que se aceleraram a partir dessa
época colocaram problemas inéditos para o homem que experimentavam as mudanças em
curso no ocidente europeu.
C( ) O ritmo das transformações econômicas, políticas e culturais que se acelerou a partir dessa
época colocou problemas inéditos para o homem que experimentava as mudanças em curso
no ocidente europeu.
D( ) O ritmo das transformações econômicas, políticas e culturais que se acelerou a partir dessa
época colocaram problemas inéditos para o homem que experimentava as mudanças em curso
no ocidente europeu.

13) Assinale a alternativa em que o verbo destacado está CORRETAMENTE empregado.
A( ) Noventa por cento dos infectados pelo Mal de Chagas tomaram caldo de cana na barraca Navegantes II.
B( ) Os Estados Unidos interviram no conflito.
C( ) Erros pretéritos não justificam medidas que contém o propósito de aumentar a arrecadação de
impostos.
D( ) Sobraria, portanto, somente duas opções para a tomada de decisões.

14) Assinale a alternativa em que o termo destacado pode ser substituído pelo pronome lhe(s), respeitando a gramática da língua-padrão.
A( ) A revista Quatro Rodas publica uma tabela com a cotação de veículos automotores.
B( ) Os proprietários de terras agrícolas da região Sul mantêm a esperança de que o governo ainda
vai mandar aos agricultores os recursos prometidos.
C( ) Ministrou o remédio ao paciente na confiança de que o mal logo passaria.
D( ) Não contendo a emoção, abraçou sua filha demoradamente.
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15) Assinale a alternativa escrita de acordo com as normas gramaticais do português-padrão.
A( ) Logo depois do atual prefeito assumir, deu-se início a castração das fêmeas abandonadas ou
de pessoas carentes.
B( ) Sou profissional da área de eventos e trabalho a cinco anos na área.
C( ) Gostaria que você passasse aqui pois não te entreguei o memorial de cálculo.
D( ) As bebidas alcoólicas possuem etanol, substância tóxica que lesa os nossos órgãos, como o
cérebro, o coração, o fígado e o pâncreas.

16) Assinale a alternativa cuja reescritura da frase a seguir melhor se conforma às normas gramaticais da língua portuguesa padrão, preservando o sentido original.
Estava eu hoje cedo, parado em um sinal de trânsito, quando olho na esquina, próximo a uma
porta, uma loirona a me olhar e eu olhava também.
A( ) Parado em um sinal de trânsito hoje cedo, numa esquina, próximo a uma porta, eu olhei para
uma loira e ela também me olhou.
B( ) Hoje cedo, eu estava parado em um sinal de trânsito, quando ao olhar para uma esquina, meus
olhos deram com os olhos de uma loirona.
C( ) Hoje cedo, estava eu parado em um sinal de trânsito quando vi, numa esquina, próxima a uma
porta, uma louraça a me olhar.
D( ) Estava eu hoje cedo parado em um sinal de trânsito, quando olho na esquina, próximo a uma
porta, vejo uma loiraça a me olhar também.
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Texto 3
O amor em tempos velozes
Passei pela banca, meus olhos foram atraídos para a capa de uma dessas revistas que se
ocupam de celebridades. [...] A chamada de capa anunciava que um casal, feliz, estava comemorando cem dias de namoro, [...] como se cem dias de namoro representassem algo insólito, um
grande feito a ser registrado, um exemplo para as novas gerações. Ou é um exemplo em tempos
de amores fugazes? Cem dias representam que tipo de união? [...]
Duas semanas antes eu tinha estado nas bodas de ouro de meus sogros. Foram 50 anos
juntos e ali estavam, além da família, muitos amigos que tinham assistido ao casamento, um fato
raro. Aliás, dois. Bodas de ouro e aqueles que testemunharam a união desde o início. Cinqüenta
anos significam 18.250 dias em que duas pessoas conversaram, riram, choraram, brigaram, se
detestaram, conheceram as manias e idiossincrasias um do outro, as virtudes e defeitos, se ajustaram, viram filhos nascer, netos chegarem, viram a cidade mudar, o Brasil se transformar, o mundo se alterar, votaram para presidentes - menos durante a ditadura -, fizeram projetos de vida,
sonharam. [...]
Segui pensando nessas coisas e aquilo não me saía da cabeça. Cem dias de felicidade.
[...] Me dei conta de que cem dias não passam de poucas semanas, alguns meses, uma fase em
que ainda se está conhecendo, um buscando ao outro, um querendo o outro, tentando descobrir
como agradar, como não desagradar, querendo penetrar no íntimo, um se ajustando ao outro.
De repente, estremeci. Será que as ligações hoje em dia estão cada vez mais velozes,
correndo na velocidade da Fórmula 1, da luz ou do som, que cem dias merecem uma celebração?
[...] Houve tempo em que cem dias era o que se demorava para olhar, assuntar, tentar se aproximar, buscar formas de seduzir, conquistar, inventar atrações, armadilhas. Sei, mudaram os tempos. O conceito de tempo modificou, a hora de 60 minutos parece ter um. [...] Subir a um prédio
era sofrer vertigem das alturas, mas hoje se vai à Lua e a Marte, são milhões de quilômetros. A
noção de tempo e espaço se diluiu. [...] Houve época em que cem dias era um pequeno prazo,
hoje cem dias é uma vitória, raridade a ser comemorada. Por favor, me entendam: aqueles dois
podem celebrar com euforia os cem dias de namoro. Mas devem saber que em uma história de
amor, cem dias não são nada. São apenas o breve momento para se começar. Ou estou enganado, desligado da modernidade, desatualizado, um romântico sonhador que deve ser banido do
planeta Terra?
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BRANDÃO, Ignácio de Loyola. O amor em tempos velozes. O Estadão, 9 jul. 2004.
Disponível em:
<http://www.estadao.com.br/ecolunistas/loyola/04/07/loyola040709.htm>. Acesso em: 30 mar. 2005. [Adaptado].

17) Escreva (V) para VERDADEIRO e (F) para FALSO, conforme o texto 3.
A chamada de capa da revista que estava na banca despertou no autor questionamentos sobre:
(

) a idéia de que os tempos mudaram.

(

) o sentimento do amor.

(

) as relações humanas.

(

) a educação dos filhos.

(

) as bodas de ouro dos sogros.

A seqüência CORRETA, de cima para baixo, é:
A( ) V – V – V – F – V
B( ) V – V – F – F – V
C( ) F – F – V – V – V
D( ) F – V – V – F – F
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA - CONCURSO PÚBLICO

10

18) Sobre a opinião do autor, escreva (V) para VERDADEIRO e (F) para FALSO.
(

) Cem dias de namoro representam um exemplo para as novas gerações.

(

) Nos dias de hoje não é comum comemorar bodas de ouro.

(

) Cem dias é pouco tempo para que uma relação seja considerada estável.

(

) Os cem primeiros dias são os dias mais felizes de um namoro.

A seqüência CORRETA, de cima para baixo, é:
A( ) V – F – V – V
B( ) F – V – F – F
C( ) F – V – V – F
D( ) V – F – F – V

19) Assinale o sinônimo pelo qual podemos substituir o termo em destaque sem alterar o sentido da
frase: “...como se cem dias de namoro representassem algo insólito...”.
A( ) comum
B( ) solitário
C( ) insolente
D( ) inabitual

20) Lendo com atenção as proposições abaixo, assinale a opção que preencha, seqüencialmente, as
lacunas.
I - O amor é um lugar ................... as mulheres se sentem seguras.
II - Esta é a escritora francesa, .................. obra ganhou muitos prêmios.
III - Podemos afirmar .................: os portões serão abertos às 15 horas.
IV - O carro ....................... o delegado perseguiu os bandidos voltou intacto.
A( ) em cujo – que a cuja – isso – que
B( ) onde – cuja – isto – com o qual
C( ) aonde – cuja – que – cujo
D( ) que – esta – isto – com cujo
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21) Na frase “Cinqüenta anos significam 18.250 dias em que duas pessoas conversaram, riram” (linhas 8-9), os termos sublinhados podem ser substituídos, sem prejuízo para a compreensão do
texto, por:
A( ) nos quais
B( ) onde
C( ) os quais
D( ) para que

22) “Foram 50 anos juntos e ali estavam, além da família, muitos amigos que tinham assistido ao
casamento” (linhas 6-7). A expressão sublinhada pode ser substituída, sem que haja prejuízo do
sentido, por:
A( ) apesar da
B( ) afora a
C( ) de parte da
D( ) diante da

23) Com base no texto 3, assinale a alternativa CORRETA.
A( ) “Amores fugazes” (linha 5) poderia ser substituído por “amores eternos” sem alterar o sentido
da expressão.
B( ) Em “... ali estavam, além da família, muitos amigos que tinham assistido ao casamento, um fato
raro” (linhas 7-8), os termos sublinhados afirmam que atualmente as pessoas não se casam
mais.
C( ) A frase “Me dei conta de que cem dias não passam de poucas semanas...” (linha 15) está
escrita de acordo com as normas gramaticais do português-padrão descrito pelas gramáticas
normativas.
D( ) Na frase “Segui pensando nessas coisas e aquilo não me saía da cabeça” (linha 14), os termos
sublinhados referem-se às reflexões do autor sobre as comemorações de cem dias de namoro
e cinqüenta anos de casamento.
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24) Aponte as alternativas que preencham adequadamente cada oração abaixo.
I - O fato é que me assombro, ................ talvez eu seja anacrônico, antiquado, passado, meus
conceitos superados.
a. ( ) mas
b. ( ) mais
II - Vivemos tempos de chegar com pressa, conseguir todas as coisas em curto espaço de tempo,
................. não sabemos quanto tempo ainda temos.
a. ( ) por que
b. ( ) porque
c. ( ) porquê
III - Os tempos mudaram a tal ponto que não .................. mais tempo a perder.
a. ( ) há
b. ( ) a
c. ( ) à
IV - Os namoros atuais não têm nada ................. com aquela felicidade que o casal demonstrava
sinceramente nas fotos.
a. ( ) haver
b. ( ) há ver
c. ( ) a ver
A seqüência CORRETA, de cima para baixo é:
A( ) I-a - II-b - III-b - IV-c
B( ) I-b - II-b - III-b - IV-a
C( ) I-a - II-b - III-a - IV-c
D( ) I-b - II-c - III-c - IV-a

25) Assinale a frase CORRETA quanto à concordância verbal.
A( ) Conversar, rir, chorar, brigar, conquistar faz parte dos relacionamentos humanos.
B( ) Fazem vinte anos que estamos morando nesta casa.
C( ) Mário e eu se conhecemos há quatro anos.
D( ) Devem haver poucos casais completando bodas de ouro atualmente.

26) Assinale a opção em que as palavras são acentuadas pelas mesmas regras de “atraídos”, “insólito” e “vitória”, respectivamente.
A( ) enjôo, juízos, tranqüilo
B( ) miúdo, época, ingênuo
C( ) pára, saía, bênção
D( ) litígio, ínterim, caráter
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27) Analise a concordância nominal nas frases abaixo e escreva (C) para CERTO e (E) para
ERRADO.
(

) Esses livros devem ter custado caros.

(

) Leia este artigo e estas cartas antigas.

(

) Ando meia cansada ultimamente.

(

) O jantar foi preparado por elas mesmas.

(

) Depois da viagem da filha, eles estão se sentindo só.
A seqüência CORRETA, de cima para baixo é:

A( ) C – C – E – E – C
B( ) E – C – C – E – E
C( ) C – E – C – C – C
D( ) E – C – E – C – E

28) Complete as lacunas com as palavras grafadas corretamente, na ordem em que aparecem:
“Como ficou comprovado durante os trabalhos da CPI da Pirataria, .......... por ........... dessa
atividade diversas ..................... criminais que se comunicam mutuamente e se vinculam, na
clandestinidade, a outras manifestações de crime organizado, formando uma imensa rede de ilegalidade, que se aproveita da ................... dos considerados pequenos delitos, da ........... e tolerância do Estado - justificada muitas vezes pelo problema social do desemprego -, do comprometimento de alguns agentes públicos, de .............. na legislação e da impunidade.
Essa organização criminal da pirataria se ............. como uma luva no conceito de crime organizado: grupo que ............ a estrutura hierárquico-piramidal para a prática de infrações penais, contando com uma divisão de tarefas entre membros restritos, envolvimento direto ou indireto de agentes públicos, voltado para a ................. de dinheiro e poder, com domínio territorial determinado.”
CAMARGO, Carlos Alberto de. “O combate à pirataria no Brasil”. O Estadão. 30 mar. 2005. Disponível em:
<http://www.estadao.com.br>. Acesso em: 30 mar. 2005. [Adaptado].

Assinale a alternativa CORRETA:
A( ) há – trás – organisações – banalisação – omição – brechas – encaixa – detêm – obtensão
B( ) a – tráz – organizações – banalisação – omissão – brexas – encaicha – detém – obtenção
C( ) há – trás – organizações – banalização – omissão – brechas – encaixa – detém – obtenção
D( ) à – tráz – organizações – banalização – omição – brexas – encaixa – detêm – obtenção
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29) Analise o emprego dos pronomes nas frases abaixo e escreva (C) para CERTO e (E) para
ERRADO.
(

) Ela sairá com nós todos hoje.

(

) Eu almejava ostentar um dia o uniforme do Flamengo, no entanto faltava-me a virilidade dos garotos da rua.

(

) Assisti ao extraordinário filme Pelé Eterno e senti a mesma coisa da infância, no Maracanã: esqueci-me de mim.

(

) Ela serviu cordialmente, vendo-lhe comer calado, de olhos postos em um livro ou revista.

(

) – Sente-se, vou atender-lhe!
A seqüência CORRETA, de cima para baixo, é:

A( ) C – C – C – E – E
B( ) E – E – C – E – C
C( ) C – E – C – C – C
D( ) E – C – E – E – C

30) Sobre o acento indicativo da crase, escreva (C) para CERTO e (E) para ERRADO.
(

) O combate mais eficaz à organização criminal da pirataria é o de prevenção e de repressão.

(

) A garçonete moreninha com rosto de indiana indicou à mesa.

(

) Enviei o relatório diretamente à casa do diretor da empresa.

(

) Peça a colega que arrume a sala de reuniões para às 16 horas.
A seqüência CORRETA, de cima para baixo é:

A( ) C – E – E – E
B( ) C – E – C – E
C( ) E – C – E – C
D( ) E – C – C – C
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31) De acordo com o modelo abaixo, analise as frases que foram modificadas com base na mesma
regra, sem alterar o sentido.
Meus sogros comemoraram cinqüenta anos de união.
→ Cinqüenta anos de união foram comemorados por meus sogros.
I - O jornal local publicou a reportagem. → A reportagem de um jornal local foi publicada.
II - A doença de Chagas atingiu várias pessoas no norte do Estado. → Várias pessoas foram atingidas pela doença de Chagas no norte do Estado.
III - Os três irmãos tiveram seus bens confiscados pela justiça. → Os bens dos três irmãos foram
confiscados pela justiça.
IV - Viram-me saindo da faculdade ontem à noite. → Ontem à noite, eu fui vista saindo da faculdade.
V - Um estranho atacou-a dentro da própria casa. → Ela foi atacada por um estranho dentro da
própria casa.
Assinale a alternativa que contém TODAS as afirmativas CORRETAS.
A( ) II – III – V
B( ) I – III – IV – V
C( ) II – IV – V
D( ) III – IV – V

32) Nas proposições abaixo, preencha as lacunas com a forma entre parênteses, devidamente flexionada em gênero e número.
I - Os ................... sempre causaram confusão. (leva-e-traz)
II - Nossa reunião será realizada todas as ......................... . (quarta-feira)
III - O evento contará com cinco ....................... . (mesa-redonda)
IV - No Brasil, os ......................... têm pouca expressão política. (vice-presidente)
V - Há necessidade de colocar dois .................... em cada quarto. (criado-mudo)
Assinale a opção que indica, de cima para baixo, a utilização CORRETA das flexões.
A( ) levas-e-traz – quarta-feiras – mesa-redondas – vices-presidentes – criados-mudo
B( ) leva-e-traz – quartas-feira – mesas-redondas – vice-presidentes – criados-mudo
C( ) leva-e-trazes – quartas-feiras – mesas-redonda – vices-presidentes – criados-mudos
D( ) leva-e-traz – quartas-feiras – mesas-redondas – vice-presidentes – criados-mudos
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33) “Um sistema computacional pode ser visto como uma associação entre o ..................., que corresponde ao conjunto de programas responsáveis pela execução das tarefas, e o ....................,
que está associado à parte física do sistema. Um exemplo de ................... é o ...................., que é
um sistema operacional que oferece também uma interface gráfica.”
Escolha a alternativa que completa, CORRETAMENTE e respectivamente, os espaços no texto
acima.
A( ) software, hardware, software, Windows
B( ) hardware, software, software, Internet Explorer
C( ) hardware, software, hardware, Windows
D( ) software, hardware, hardware, Windows Explorer

34) As figuras abaixo apresentam cinco ícones-padrão do Windows 2000.

1

2

3

4

5

Cada um dos cinco ícones enumerados acima representa, respectivamente:
A( ) arquivo; arquivo compartilhado; aplicativo Bloco de Notas; pasta; atalho para documento.
B( ) pasta; atalho para pasta; aplicativo Bloco de Notas; documento de texto; documento do Word.
C( ) pasta; pasta compartilhada; aplicativo WordPad; documento de texto; atalho para documento.
D( ) arquivo; atalho para arquivo; aplicativo WordPad; pasta; documento do Word.

35) No Windows Explorer, para selecionar alguns arquivos de uma pasta que não estejam listados
em seqüência, de modo que estes possam ser posteriormente copiados para um disquete, devese:
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Clicar com o botão direito do mouse em cada um dos arquivos desejados.
B( ) Pressionar SHIFT e selecionar os arquivos desejados.
C( ) Clicar com o botão esquerdo do mouse em cada um dos arquivos desejados.
D( ) Pressionar CTRL e selecionar os arquivos desejados.
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36) Imagine um texto qualquer sendo escrito no Microsoft Word. Este texto está formatado em duas
colunas e ele contém um último parágrafo de 6 linhas que aparece quebrado, ou seja, com 3 linhas no final da coluna da esquerda e as outras 3 linhas no topo da coluna da direita. Dentre as
opções listadas a seguir, a maneira CORRETA de manter todas as 6 linhas em uma mesma coluna (na coluna direita da página), sem alterar a disposição do texto anterior a este parágrafo, é:
A( ) Inserir uma quebra de seção contínua antes do parágrafo.
B( ) Inserir uma quebra automática de texto antes do parágrafo.
C( ) Inserir uma quebra de coluna antes do parágrafo.
D( ) Formatar o parágrafo com a opção “controle de linhas órfãs/viúvas”.

37) Sobre o assunto Intranet, considere as afirmativas a seguir.
I - É uma rede mundial de computadores.
II - É uma rede de computadores restrita, baseada na Internet.
III - É um sinônimo de Internet corporativa.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) As afirmativas II e III estão corretas.
B( ) Apenas a afirmativa II está correta.
C( ) Apenas a afirmativa III está correta.
D( ) As afirmativas I, II e III estão corretas.

38) Considere as afirmativas a seguir sobre o Internet Explorer.
I - É uma ferramenta para navegar e acessar informações na web.
II - É uma ferramenta para ler e escrever mensagens de correio eletrônico.
III - É uma ferramenta que permite visualizar as pastas e arquivos do computador.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) As a afirmativas I, II e III estão corretas.
B( ) As afirmativas I e III estão corretas.
C( ) Apenas a afirmativa I está correta.
D( ) As afirmativas I e II estão corretas.
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39) “Os endereços eletrônicos utilizados para recebimento e envio de mensagens de correio eletrônico possuem duas partes principais separadas pelo símbolo @. O que está à esquerda do símbolo @ é denominado ...................... O que está à direita do símbolo @ é chamado de
....................”.
Considerando esta afirmação, assinale a única alternativa que completa as lacunas de maneira
INCORRETA.
A( ) login do usuário; endereço do provedor.
B( ) conta do usuário; nome do domínio.
C( ) identificação do usuário; identificação da rede.
D( ) e-mail do usuário; endereço da conexão.

40) 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.

41) Assinale a alternativa CORRETA.
São formas de provimento de cargo público:
A( ) Nomeação, promoção, aproveitamento.
B( ) Reversão, transferência, reintegração.
C( ) Recondução, nomeação, ascensão.
D( ) Readaptação, transferência, reversão.

42) 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 assumir 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.
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43) 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.

44) 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.
45) 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 pode
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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46) 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 Tribunal Estadual ou
Regional respectivo.
D( ) do Congresso Nacional ou da Assembléia Legislativa, tratando-se de Tribunal Federal ou Estadual, respectivamente.

47) 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.

48) 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.

49) 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.
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50) 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.

51) 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.
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52) Analise as alternativas, assinalando a 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.

53) Leia com atenção as alternativas, assinalando a INCORRETA.
A( ) A Justiça Eleitoral pode requisitar servidores federais, estaduais e municipais para prestar serviços e garantir o funcionamento do serviço eleitoral.
B( ) Para desligar-se de partido político, o filiado deve fazer comunicação verbal ao órgão de direção do partido e, por escrito, ao Juiz Eleitoral da zona em que estiver inscrito.
C( ) 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.
D( ) O serviço eleitoral tem preferência sobre qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o
interstício de promoção para os funcionários para ele requisitados.

54) 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.
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55) 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 (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.
56) 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.
57) 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.
IV - A publicidade não é elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e moralidade.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Somente a afirmativa IV está correta.
B( ) Todas as afirmativas estão corretas.
C( ) Todas as afirmativas estão incorretas.
D( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
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58) 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 a presunção de serem verdadeiros e
conformes 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.

59) Analise as afirmativas abaixo.
I - A aplicação de penalidades previstas na Lei 8.429, 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.
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60) Assinale com V a(s) afirmativa(s) Verdadeira(s) e com F, a(s) afirmativa(s) Falsa(s).
Para se organizar um arquivo percorrem-se as etapas:
(

) Colheita de dados e colheita de informações.

(

) Estudo analítico de informações e dados colhidos.

(

) Planejamento, implantação e acompanhamento.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) V – V – V.
B( ) V – F – V.
C( ) F – V – V.
D( ) F – F – V.
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GRADE DE RESPOSTAS

CARGO: TÉCNICO 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

ALTERNATIVAS
A

B

C

QUESTÕES

D

ALTERNATIVAS
A

B

C

D

31
32
33
34
35
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

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