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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca do conceito e da classificação das constituições, assim como
dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.
41

Toda constituição é necessariamente escrita e representada por
um texto solene e codificado.

42

Como forma de aquisição da nacionalidade secundária, de
acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), é possível o
processo de naturalização tácito ou automático, para todos
aqueles estrangeiros que se encontram no país há mais de
dez anos e não declararam a intenção de conservar a
nacionalidade de origem.

Um candidato ao cargo de deputado estadual, que está com
o registro sub judice, continua praticando atos de campanha e grava
um programa eleitoral a ser veiculado no horário eleitoral gratuito.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens que seguem.
51

O fato de esse candidato estar com o registro sub judice não o
impede de praticar atos relativos à campanha e utilizar-se do
horário eleitoral gratuito.

52

Caso o registro desse candidato permaneça sub judice no dia
da eleição, seu nome será mantido na urna eletrônica, mas a
validade dos votos a ele atribuídos fica condicionada ao
deferimento do registro de sua candidatura.

53

Se o registro desse candidato permanecer sub judice no dia da
eleição e o seu registro não for deferido, o cômputo dos votos
será mantido em benefício do seu respectivo partido ou da
coligação.

Com relação às disposições da CF acerca da administração pública
e dos servidores públicos, julgue o próximo item.
43

Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas.

No que se refere às disposições contidas na CF acerca do Poder
Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, julgue os itens
seguintes.
44

Nos crimes comuns, o presidente da República não está sujeito
à prisão enquanto não for proferida sentença condenatória.

45

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será composto, no
mínimo, por sete membros, escolhidos mediante eleição pelo
voto secreto de três juízes entre os ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF), dois juízes entre os ministros do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, por nomeação do
presidente da República, de dois juízes entre seis advogados de
notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo STF.

Com relação à organização administrativa em sentido amplo, julgue
os itens subsequentes.
46

47

Como exemplo da incidência do princípio da inafastabilidade
do controle jurisdicional sobre os atos administrativos no
ordenamento jurídico brasileiro, é correto citar a vigência do
sistema do contencioso administrativo ou sistema francês.
A administração indireta (ou descentralizada) é composta por
entidades sem personalidade jurídica.

Acerca dos atos e dos poderes administrativos, julgue os itens a
seguir.
48

Ato administrativo complexo é aquele que resulta do somatório
de manifestações de vontade de mais de um órgão, por
exemplo, a aposentadoria.

49

Quando um fiscal apreende remédios com prazo de validade
vencido, expostos em prateleiras de uma farmácia, tem-se
exemplo do poder disciplinar da administração pública.

Acerca das regras concernentes à filiação partidária, julgue os itens
a seguir.
54

O cidadão que pretende concorrer a cargo eletivo poderá
mudar de partido no ano do pleito, desde que ainda não tenha
havido a convenção do partido com a finalidade de escolher
seus respectivos candidatos.

55

A lei limita o acesso dos órgãos de direção nacional dos
partidos políticos às informações de seus filiados constantes do
cadastro eleitoral, como forma de assegurar a privacidade dos
eleitores e dos candidatos, ainda que em relação aos partidos
que se encontram filiados.

Considerando um eleitor que esteja respondendo a processo de
exclusão de inscrição, julgue os itens subsequentes.
56

A lei admite que o eleitor, durante o processo de exclusão, vote
validamente.

57

É defeso ao juiz eleitoral conhecer de ofício a exclusão do
eleitor.

58

Como o interesse de agir é exclusivo do eleitor, outro eleitor
não poderá promover a sua defesa em caso de exclusão.

Com relação ao registro da candidatura, julgue o próximo item.
59

Quanto aos órgãos da justiça eleitoral, julgue os itens seguintes.
60

As juntas eleitorais não são consideradas órgãos da justiça
eleitoral, constituindo-se em mera divisão regional realizada
pelo juiz que a preside.

61

A aprovação do afastamento de juízes dos tribunais regionais
eleitorais é de competência do TSE.

62

Compete privativamente ao TSE julgar os conflitos de
competência de juízes eleitorais de determinado estado.

A respeito dos agentes públicos, julgue o item seguinte.
50

Segundo a CF, a administração pública pode promover a
contratação de servidores públicos por tempo determinado,
sem realização de concurso público, quando houver
excepcional interesse público e para atender necessidades
temporárias.
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A lei permite que o próprio candidato requeira o registro
perante a justiça eleitoral, caso seu partido ou coligação não o
faça.
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Alguns partidos políticos realizaram, em uma mesma
circunscrição, coligação para a eleição proporcional. Cientes da força
de um dos candidatos, esses partidos decidiram, por maioria, adotar
como denominação da coligação o nome desse candidato. Um dos
partidos que compõe a coligação não aceitou e irá atuar de forma
isolada.

Uma das principais funções da administração de recursos
humanos é a busca do equilíbrio entre objetivos e necessidades
da organização. Considerando que alguns instrumentos são
fundamentais nesse processo, julgue os itens a seguir, acerca da
administração de recursos humanos.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

73

As organizações estão cada vez mais conscientes de que
seus recursos humanos devem ser — mais do que
remunerados, avaliados e treinados — capacitados, pois são
fonte de vantagem competitiva. É exemplo de
desenvolvimento dos recursos humanos de uma organização
a capacitação dos empregados para o uso de novos
processos nas suas atividades profissionais.

74

No serviço público brasileiro, o processo de recrutamento
envolve a avaliação dos candidatos por meio dos concursos
públicos, que possuem a limitação de não medir a
adequação do indivíduo ao trabalho que ele irá exercer.

75

Em um processo de avaliação do desempenho, busca-se
captar dados para a tomada de decisões acerca dos
ocupantes dos cargos organizacionais. O processo de
descrição de cargos envolve integrantes da organização que
tenham relações com o cargo e que possam discutir e rever
as responsabilidades inerentes aos cargos analisados.

63

64

65

Não há impedimento na legislação para que a coligação adote
como denominação o nome de um dos candidatos. Por isso, não
assiste razão ao partido que resolveu agir de forma isolada.
Um partido político não tem legitimidade para atuar de forma
isolada no processo eleitoral após ter participado da convenção.
Assim, mesmo que tenha questionada a validade da coligação,
não poderá agir de forma isolada.
Durante o processo eleitoral, os partidos políticos que compõem
uma coligação funcionam como um só partido político frente à
justiça eleitoral, devendo designar representante com atribuições
de presidente de partido.

Julgue os itens a seguir, a respeito de administração pública.
66

67

68

O período de 1937 a 1945, que ficou conhecido como Estado
Novo, caracterizou-se pelas ações do poder absoluto de Getúlio
Vargas, que suspendeu os direitos individuais do povo e extinguiu
partidos políticos. Por outro lado, esse mesmo poder atendeu
reivindicações trabalhistas como a limitação da jornada de
trabalho, a instituição do salário mínimo e o reconhecimento do
direito de férias remuneradas.
A administração pública burocrática se alicerça em princípios
como profissionalização, treinamento sistemático, impessoalidade
e formalismo, que são abandonados à medida que a administração
pública gerencial, calcada na eficiência e na eficácia, se sobrepõe
ao modelo burocrático.
Enquanto a gestão privada, visando o interesse da sociedade,
procura satisfazer os interesses de indivíduos e grupos que
consomem seus produtos e(ou) serviços, a gestão pública, em uma
concepção pós-burocrática, busca o lucro em suas atividades para
que possa obter recursos para satisfazer o interesse e promover o
bem-estar geral dos cidadãos por meio da prestação de serviços
públicos de qualidade.

A respeito de comportamento organizacional e de gerenciamento
de conflitos, julgue os itens subsequentes.
76

Se um integrante da organização, em um contexto de
conflito em grupo, busca satisfazer seus próprios interesses,
sem avaliar ou se preocupar com os impactos sobre outros
componentes, a decisão tomada por esse integrante possui
uma intenção competitiva.

77

Considere a seguinte situação hipotética.
Determinada organização pública decidiu adotar a prática de
outsourcing para os serviços de limpeza de suas unidades.
O responsável pela empresa contratada, por definição de
Carlos, servidor ocupante do cargo de gestor de patrimônio,
será o supervisor da qualidade dos serviços definidos. A
indicação dos funcionários que farão a limpeza dessas
unidades é sempre feita por Carlos, que dá as ordens de
comando e realiza a distribuição de tarefas em cada uma das
unidades.
Nessa situação, o processo de outsourcing foi
adequadamente implantado quanto ao tipo de atividade
realizada, mas não quanto ao processo de subordinação.

78

Considere que a missão de determinada empresa pública
seja atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade
social e ambiental, em atividades que envolvam óleo, gás e
energia, no mercado nacional e internacional, fornecendo
produtos e serviços adequados às necessidades de seus
clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil.
Nesse caso, a competência apresentada por meio dessa
missão é a competência básica dessa organização.

79

Se determinado gestor público se destaca pela sua
capacitação e pela experiência adquirida em 20 anos de
serviços prestados ao órgão, esse gestor possui competência
conceitual para o exercício de suas funções.

80

Com base na teoria de Herzberg, se um servidor público
estiver insatisfeito com o seu ambiente físico de trabalho,
então a sua insatisfação afetará decisivamente o seu nível de
motivação.

A respeito do empreendedorismo governamental e das novas
lideranças no setor público, julgue os itens que se seguem.
69

70

71

72

A construção de uma área de lazer destinada à promoção de
atividades turísticas e culturais por meio de parcerias com
empresas privadas é um exemplo de empreendedorismo
governamental, pois promove a integração entre o governo e
determinado grupo social.
O modelo de excelência na gestão, tanto no setor público quanto
no privado, possui intrínseca relação com a capacidade gerencial
de aferir resultados. A democratização das informações de
interesse da sociedade e a prestação de contas dos atos de
governo são também fatores primordiais a serem observados na
adoção desse modelo.
Um dos principais pressupostos da gestão em redes
organizacionais é a existência de organizações independentes,
mas que possuam relações específicas e dinâmicas que demandam
gerenciamentos que objetivem a obtenção de melhores resultados
globais.
O BSC (balanced business scorecard), elaborado e analisado sob
o molde de projetos e suas subetapas integradas, é uma tecnologia
gerencial que reúne medições com base em indicadores
financeiros e contábeis, possibilitando acompanhar os resultados
das ações de governo em uma perspectiva de valor econômico
agregado, com foco nas reduções de custo e no aumento do mix
de receita pública.
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Acerca do orçamento público no Brasil, julgue os itens
subsequentes.

Acerca dos créditos orçamentários e adicionais, julgue os itens que
se seguem.

81

O processo orçamentário é autossuficiente: cada etapa do ciclo
orçamentário envolve elaboração e aprovação de leis
independentes umas das outras.

89

82

No período do regime autoritário (1964-1984), o processo
orçamentário brasileiro foi completamente reorganizado com
o fortalecimento do Poder Legislativo e a recuperação do
orçamento fiscal, que expressava a totalidade das receitas e das
despesas públicas.

Considere que a arrecadação efetiva do governo federal,
mensalmente, supere as receitas previstas na lei orçamentária,
indicando que essa seja a tendência do exercício financeiro.
Nesse caso, é correto afirmar que, descontando os créditos
extraordinários, esse excesso de arrecadação poderá ser
utilizado para abertura de créditos suplementares e especiais.

90

Considere que os valores aprovados na LOA tenham sido
subestimados ao não considerar o reajuste salarial previsto em
acordo salarial assinado com o sindicato representativo dos
servidores do TRE/BA. Nesse caso, o TRE/BA poderá solicitar
ao Poder Executivo a abertura de créditos extraordinários para
reforçar a dotação orçamentária de suas despesas com pessoal.

83

O TRE/BA recebe dotações de recursos unicamente do
orçamento fiscal, não podendo executar despesas que são do
orçamento da seguridade social, pois não é órgão ou entidade
das áreas de saúde, previdência social nem de assistência
social.

Com relação a receitas e despesas públicas, julgue os itens a seguir.
84

85

86

91

Dá-se a ultra-atividade da lei quando a lei revogada sobrevive,
continuando a ser aplicada às situações ocorridas ao tempo de
sua vigência.

92

É válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição
gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da
morte, sendo tal ato irrevogável.

Apesar de não criar obrigação para o Estado, o empenho
assegura dotação orçamentária objetivando garantir o
pagamento estabelecido na relação contratual entre a
administração pública e seus fornecedores e prestadores de
serviços.

93

A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são
pessoas jurídicas de direito público interno.

94

Os bens públicos podem ser classificados em bens públicos de
uso comum, de uso especial e dominicais. Todos são
inalienáveis, porém os dominicais são suscetíveis de usucapião.

A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor ou entidade beneficiária com base nos
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito ou
da habilitação ao benefício.

95

O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes e
descendentes do cônjuge ou companheiro.

Considere que a arrecadação da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) tenha
aumentado durante o último exercício financeiro da União.
Nesse caso, é correto afirmar que houve aumento do montante
da receita tributária da União no último ano.

Um dos objetivos estratégicos do TRE/BA consiste em
aprimorar a comunicação com o público externo. Para tanto, o
plano de atuação institucional do Tribunal estabeleceu como
objetivo: “Aprimorar a comunicação com o público externo, com
linguagem clara e acessível, disponibilizando, com transparência,
informações sobre o papel, as ações e as iniciativas do TRE/BA, o
andamento processual, os atos judiciais e administrativos, os dados
orçamentários e de desempenho operacional”.
Internet:

<www.tre-ba.gov.br>

(com

adaptações).

Tendo como referência o texto acima, julgue os itens seguintes
acerca de planejamento e transparência de informações
orçamentárias.
87

88

Acerca do direito civil, julgue os itens seguintes.

Os instrumentos de transparência, relativos a planejamento,
execução e controle da gestão fiscal incluem o relatório
resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão
fiscal. Além disso, durante os processos de elaboração e
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e
orçamentos deve haver incentivo à participação popular e
realização de audiências públicas.
O orçamento-programa permite a alocação de recursos visando
à consecução de objetivos e metas, além da estrutura do
orçamento ser direcionada para os aspectos administrativos e
de planejamento, o que vai ao encontro do planejamento e da
gestão estratégica do TRE/BA.
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Com relação ao direito processual civil, julgue os itens a seguir.
96

A procuração geral para o foro, assinada pelo réu, habilita o
seu advogado a ser intimado dos atos do processo, bem como
a receber a citação inicial.

97

A falta de intervenção do Ministério Público não acarreta
nulidade do processo, se os menores envolvidos na causa
resultaram vitoriosos.

98

Nas ações de estado, a citação deve ser feita pelo correio, para
qualquer comarca do país.

99

A reconvenção deve ser apresentada simultaneamente com a
contestação.

100

Com relação ao ônus da prova, é correto afirmar que, em regra,
é sempre do autor.

O juiz da zona eleitoral de Serrinha – BA decretou prisão
preventiva contra Geraldo, por crime de peculato, cuja conduta
delituosa causou prejuízo de mais de R$ 2 milhões aos cofres
públicos.
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
101

Na situação descrita, o habeas corpus é um mecanismo idôneo
para se questionar a legalidade da prisão.

102

A prisão de Geraldo será legal se o juiz considerar, por si só,
a gravidade abstrata do delito e a natureza da conduta
criminosa como requisitos para sua decretação, em face do
prejuízo causado aos cofres públicos.
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Quanto aos crimes contra a administração pública e à ação penal,

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, estabelecido na Lei

julgue o item abaixo.

n.º 8.112/1990, julgue os itens que se seguem.

103

Caso um analista judiciário praticasse crime de prevaricação

111

direção ou chefia e dos ocupantes de cargo em natureza especial

na zona eleitoral de Barreiras – BA, a ação penal seria

devem ser indicados no regimento interno ou, no caso de omissão,

pública condicionada, pois dependeria da representação da
autoridade prevaricada para seu prosseguimento.

Os substitutos dos servidores investidos em cargo ou função de

designados previamente pela chefia imediata do substituído.
112

As diárias são devidas ao servidor que se ausenta a serviço da

Julgue os itens que se seguem, relativos a inquérito policial (IP)

sede da repartição para outro ponto do território nacional em

e prisão temporária.

caráter eventual ou transitório. Se o deslocamento em caráter
eventual ou transitório se der para o exterior, o servidor fará jus

104

A autoridade que preside o IP assegurará o sigilo necessário
à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.
Dessa forma, o advogado do indiciado não terá acesso ao IP

ao recebimento de ajuda de custo.
No que se refere ao processo administrativo disciplinar, estabelecido
na Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens subsequentes.

quando a autoridade competente declarar seu caráter
sigiloso.
105

A prisão temporária pode ser decretada pelo juiz ou pelo

113

competente, qualquer documento ou objeto da sua repartição.
114

delegado condutor das investigações.

sociedade privada, personificada ou não personificada, bem como
exercer o comércio.

itens.
115

107

O servidor em gozo de licença para tratamento de assuntos
particulares pode participar de gerência ou administração de

Com relação ao crime e aos seus elementos, julgue os próximos

106

É proibido ao servidor retirar, sem prévia anuência da autoridade

O rito sumário do processo administrativo disciplinar aplica-se

A imputabilidade penal é um dos elementos que constituem

apenas à apuração das irregularidades de acumulação ilícita de

a culpabilidade e não integra a tipicidade.

cargos públicos, abandono de cargo e inassiduidade habitual.

O exaurimento de um crime pressupõe a ocorrência de sua

Em relação ao regimento interno do TRE/BA, estabelecido pela

consumação.

Resolução Administrativa n.º 3/1997, e a suas alterações procedidas
pelas Resoluções Administrativas n.os 4/1, 5/5, 6/6, 6/8 e 8/8 de 1997,

108

A coação física irresistível afasta a tipicidade, excluindo o

julgue os itens a seguir.

crime.
116

A droga, ou conjunto de drogas, usada no golpe conhecido como
boa-noite, Cinderela, se colocada em bebidas e ingerida, pode

O julgamento dos feitos ocorre quando há o mínimo de cinco
juízes, incluído, nesse quorum, o seu presidente.

117

Os processos conexos devem ser julgados simultaneamente, e os

deixar a pessoa semi ou completamente inconsciente,

processos que tratam de uma mesma questão jurídica podem ser

funcionando, normalmente, como um potente sonífero.

julgados simultaneamente.

Considerando, por hipótese, que Carlos tenha posto essa

118

O TRE/BA responde às consultas sobre matéria eleitoral

substância entorpecente na bebida de Maria e esta tenha entrado

formuladas em tese, por autoridade pública ou partido político,

em sono profundo, julgue os itens a seguir.

notadamente durante o processo eleitoral, visando assegurar o
correto trâmite do pleito.

109

Carlos praticará o crime de roubo se, valendo-se do sono de

119

Maria, intencionalmente subtrair-lhe, em seguida, seus

voltar a integrar o TRE/BA na mesma classe, podendo fazê-lo

pertences.
110

Se Maria vier a falecer em razão da ingestão da citada

O juiz efetivo que servir por dois biênios consecutivos não pode
apenas em classe diversa.

120

A eleição do presidente e do vice-presidente do TRE/BA ocorre

substância entorpecente, Carlos responderá pelos crimes de

por maioria absoluta de votos, e a escolha recai necessariamente

roubo e homicídio, na forma qualificada.

sobre os juízes da classe de desembargador.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para
o CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não serão avaliados
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de quarenta e cinco linhas será desconsiderado.
No caderno de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Os indivíduos impulsionam o desempenho, as vantagens competitivas e o sucesso de longo prazo
das organizações privadas ou públicas. Quando os integrantes estão focados nos objetivos estratégicos
da organização na qual trabalham, os resultados aparecerão de maneira plena, em decorrência do elo
entre comportamento organizacional e desempenho competente.

Tendo o texto acima caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do comportamento organizacional e da competência
no âmbito público. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

<
<
<

comportamento organizacional e suas influências no que se refere ao indivíduo, ao grupo e à organização;
competência: conceito, tipologia e desenvolvimento humano;
competência e os desafios para o alcance da excelência no serviço público.
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RASCUNHO – 1/2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
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RASCUNHO – 2/2
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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