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CONHECIMENTOS BÁSICOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. É correto afirmar que no texto se encontra uma

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

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

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

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

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

_________________________________________________________

2. Exagero? (final do 2o parágrafo)

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

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

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

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

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

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

_________________________________________________________

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

A expressão grifada indica, considerando-se o contexto,

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

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

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

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

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

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

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

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

Está correto o que se afirma em

(A) I, somente.

(B) III, somente.

(C) I e II, somente.

(D) II e III, somente.

(E) I, II e III.
_________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(A) processo em decurso permanente no passado.

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

(C) probabilidade de realização de um fato qualquer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_________________________________________________________

Atenção: As questões de números 11 a 15 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

João Pessoa deixou de ser a singela capital política da

Paraíba, aureolada com alguns lavores de cultura que a

segurança e o ócio bem dosado do serviço público propiciavam.

Já não é apenas a sede das funções centrais de governo e

arcádia de um bacharelismo letrado que dividia os tédios da

burocracia com os jogos amenos do espírito. Os poetas − e

quase todos eram poetas – lhe deram o apelido de A Cidade

das Acácias – tentativa ingênua de fixar-lhe uma cor e um

bucólico destino.

Para desgosto dos poetas, João Pessoa e seu

aglomerado de cidades simbiônticas romperam com o desígnio

poético para se transformarem no centro da economia

paraibana. Com achegas populacionais que Espírito Santo,

Mamanguape e Rio Tinto lhe emprestaram, mesmo à distância,

João Pessoa e seu agregado urbano galgaram a marca do

milhão de habitantes, para assim merecerem o estatuto legal de

região metropolitana. A Cidade das Acácias está agora

sepultada entre chaminés e arranha-céus; ficou reduzida a

alguns recantos de saudade que uns poucos poetas

insubmissos ainda cantam. [...]

Ora, a Paraíba se distinguia na geografia econômica da

região por ocupação bastante equilibrada do território. Campina

Grande, mercantil e industriosa, exerceu papel muito importante

nessa conformação relativamente homogênea da economia e

da população no espaço – entreposto interno dos intercâmbios

entre o vasto interior agropecuário e as fontes distantes dos

bens industriais de que este precisava, Campina operou como

uma espécie de barreira ao tropismo litorâneo que subjaz ao

processo de interiorização da atividade econômica.

A ação interiorizante de Campina Grande foi muito forte;

todavia, por si só não bastaria para manter o balanço territorial

da economia paraibana. Enquanto durou, esse balanço se

deveu, basicamente, à natureza do sistema de produção que se

organizou no Estado, desde o início da ocupação do território.

Determinado de início pelas entradas do criatório, com a função

de suprir os engenhos do litoral com carnes e animais de tiro, o

sistema pecuário original, muito rarefeito, adensa-se e conso-

lida-se pela incorporação da cultura comercial do algodão.

O algodão foi mesmo o fio que construiu o grande tecido

econômico dos sertões – por sua amplitude geográfica, por sua

versatilidade produtiva, por sua capacidade de gerar renda,

mesmo em circunstâncias climáticas adversas − e, por sua

associação feliz com a pecuária e com as lavouras de

subsistência, o algodão foi de fato o grande colchão do sistema

de economia que permitiu ao Semi-Árido elevadas taxas de

crescimento demográfico e notável uniformidade na ocupação

do território. [...]

(Adaptado de Adalberto Barreto.
http://jornal paraíba.globo. com/especial/jp2004ani/espec. − 6. html)

11. Um título adequado para o texto apresentado é:

(A) Poetas e bacharéis, sonhadores e insubmissos.

(B) Cidade das Acácias, atributo político saudosista.

(C) João Pessoa, hoje cidade metropolitana.

(D) Campina Grande, importante centro econômico.

(E) Grandioso destino futuro de uma singela cidade.
_________________________________________________________

12. Na visão do autor do texto,

(A) João Pessoa perdeu importância econômica e
política para outras cidades mais prósperas,
deixando de ser a fonte de inspiração literária para
poetas e cantadores regionais.

(B) a localização geográfica de Campina Grande e seu
papel na economia paraibana foram de extrema
importância no Estado, garantindo o equilíbrio da
distribuição populacional.

(C) cidades litorâneas, como João Pessoa, destinam-se
a serem pólos econômicos de grande prestígio
regional, por atraírem sucessivas levas de migrantes
das regiões próximas.

(D) a capital paraibana perdeu grande parte de seu
prestígio cultural, político e econômico, tendo se
transformado em uma cidade de poucas atrações,
atualmente.

(E) Campina Grande, por seu denso conglomerado
populacional, deve transformar-se na capital política
do Estado, por interiorizar todo o desenvolvimento
econômico da região.
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13. Considere as seguintes afirmativas, a respeito do último
parágrafo do texto. Está INCORRETO o que se diz em:

(A) Há associação entre o fio do algodão e a tessitura
dele resultante, para criar a imagem de uma economia
forte e bem construída na região interiorana do
Estado.

(B) As facilidades oferecidas pelo cultivo do algodão,
como a de sua adaptação às adversidades do clima,
favoreceram seu papel de base da economia no
Semi-Árido.

(C) A versatilidade do algodão, com sua capacidade de
geração de renda para a população local, permitiu a
ocupação demográfica equilibrada de todo o interior
da Paraíba.

(D) O cultivo do algodão, em substituição à pecuária,
permitiu o crescimento populacional do Estado nas
regiões litorâneas, como ocorreu com sua capital
política.

(E) Os resultados favoráveis do cultivo do algodão no
estado da Paraíba constituíram a base econômica
do desenvolvimento de todo o seu território.

_________________________________________________________

14. Historiadores referem-se ......... lavoura do algodão, .........
exemplo da pecuária, como um dos meios que possibi-
litaram desenvolvimento econômico e demográfico .........
toda a região do Semi-Árido.

As lacunas da frase acima estarão corretamente
preenchidas por

(A) à - a - a

(B) à - à - a

(C) à - à - à

(D) a - a - à

(E) a - a - a
_________________________________________________________

15. Considere o final de um documento dirigido ao Prefeito de
um município pelo Presidente da Associação Agrope-
cuária do Semi-Árido, solicitando a cessão de um local
para o encontro anual de seus representantes.

Diante da relevância dos fatos apontados, vimos solicitar a
........., portanto, ......... especial atenção no atendimento ao
nosso pleito.

Atenciosamente,
José do Campo Limpo

Presidente da Associação Agropecuária

A  .........
Senhor Luís Chaves
Prefeitura do Município
Nesta

As lacunas do documento acima estarão corretamente
preenchidas por

(A) S. Sa. - sua - S. Sa.

(B) V. Sa. - vossa - V. Sa.

(C) S. Exa - vossa - V. Exa.

(D) S. Exa - sua - V. Exa.

(E) V. Exa. - sua - S. Exa.

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

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

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

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

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

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

_________________________________________________________

17. Com relação aos sistemas operacionais, considere:

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

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

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

É correto o que se afirma APENAS em:

(A) I.

(B) I e II.

(C) I e III.

(D) II.

(E) III.
_________________________________________________________

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

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

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

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

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

(E) Para visualizar múltiplos documentos sem ter que
precisar abrir o software mais de uma vez, basta
utilizar o menu Janela.
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19. Na Internet, um conjunto de páginas e de arquivos de um

servidor é chamada de IKK , que é acessado através de

um software conhecido como  IIKK  e a primeira página a

ser  acessada,  normalmente  recebe  o  nome  de  IIIKK

Preenchem correta e respectivamente as lacunas I, II

e III:

(A) Web, Link e site.
(B) link, Web e página HTML.
(C) site, navegador e home page.
(D) home page, browser e site.
(E) página HTML, navegador e home page.

_________________________________________________________

20. Quanto ao armazenamento de dados, é correto afirmar
que:

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

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

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

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

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

_________________________________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Em relação ao poder regulamentar da Administração
Pública, é correto afirmar que confere ao

(A) chefe do executivo o dever de aplicar sanções aos
agentes públicos em razão de faltas disciplinares.

(B) chefe do executivo a possibilidade de editar normas
complementares à lei para o fim de explicitá-la ou de
prover a sua execução.

(C) agente público atribuição para distribuir e escalonar
as funções de seus órgãos, ordenar e rever a
atuação de seus agentes, disciplinando a relação de
subordinação.

(D) agente público certa liberdade de escolha de sua
conveniência, oportunidade e conteúdo na edição de
atos administrativos.

(E) chefe do executivo a obrigação de atender a todos
os requisitos e condições regulamentares para a
formalização e validade do ato administrativo.

_________________________________________________________

22. Conceitua-se como ato administrativo negocial aquele que
contém uma declaração de vontade da Administração
coincidente com a pretensão do particular, visando
concretizar negócio jurídico ou a deferir certa faculdade ao
particular, nas condições impostas ou consentidas pelo
Poder Público. É exemplo desse tipo de ato,

(A) a licença.
(B) a interdição.
(C) o regimento.
(D) a certidão.
(E) a portaria.

23. Além da legalidade, são princípios constitucionais básicos
da Administração Pública:

(A) moralidade, publicidade, eficiência e presunção de
veracidade.

(B) moralidade, impessoalidade, publicidade e presunção
de legitimidade.

(C) impessoalidade, moralidade, publicidade e
contraditório.

(D) necessidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

(E) moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.
_________________________________________________________

24. Acerca dos atos administrativos, considere:

I. Os atributos da imperatividade e da auto-
executoriedade são sinônimos.

II. Quando o objeto, o efeito ou o resultado do ato
administrativo é inadequado à situação de fato que
lhe haja determinado a prática, diz-se que houve
vício de finalidade.

III. O agente público que ao praticar ato discricionário
expõe o motivo, condiciona a validade do seu ato à
verificação concreta do motivo declarado.

IV. A presunção de legitimidade dos atos administrativos
é absoluta.

É INCORRETO apenas o que consta em:

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

_________________________________________________________

25. Vícios ou defeitos do ato administrativo são expressões
comumente utilizadas para indicar ilegalidades
relacionadas com cada um dos seus requisitos. Quando o
agente público pratica um ato que não se inclui entre as
suas atribuições legais, diz-se que este ato é defeituoso
quanto ao requisito

(A) da finalidade.
(B) do objeto.
(C) da competência.
(D) da motivação.
(E) da forma.

_________________________________________________________

26. O atendimento de todas as exigências legais, para que os
efeitos dos atos administrativos sejam reconhecidos na
ordem jurídica, refere-se à

(A) exaustão do ato administrativo.
(B) auto-executoriedade do ato administrativo.
(C) vigência do ato administrativo.
(D) perfeição do ato administrativo.
(E) validade do ato administrativo.

_________________________________________________________

27. Prefeito Municipal de uma cidade pretende contratar
serviço de engenharia no valor estimado de R$ 14.000,00.
Nesse caso, a licitação

(A) é dispensável.

(B) é inexigível.

(C) é obrigatória e a modalidade adequada só é o convite.

(D) sempre será obrigatória, sendo livre a modalidade.

(E) sempre será desnecessária e a contratação será
direta.
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28. A modalidade de licitação entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condições
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à
data do recebimento das propostas, denomina-se

(A) concorrência.
(B) convite.
(C) tomada de preços.
(D) leilão.
(E) concurso.

_________________________________________________________

29. Sobre a ação e processo judicial para responsabilização
de ato de improbidade administrativa, é INCORRETO
afirmar:

(A) A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá
as ações necessárias à complementação do
ressarcimento do patrimônio público.

(B) A sentença que julgar procedente ação civil de repara-
ção de dano determinará, em favor da pessoa jurídica
prejudicada pelo ilícito, o pagamento indenizatório.

(C) O Ministério Público, se não intervir no processo
como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da
lei, sob pena de nulidade.

(D) Nas ações de responsabilidade por ato de
improbidade é permitida a transação, nos casos em
que o réu admitir a ação ímproba e indicar o destino
dos valores recebidos indevidamente.

(E) A ação principal terá o rito ordinário, será proposta
pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica
interessada, dentro de trinta dias da efetivação da
medida cautelar.

_________________________________________________________

30. No que concerne às disposições penais da Lei de
Improbidade Administrativa, considere:

I. A perda da função pública e a suspensão dos
direitos políticos só se efetivam com o trânsito em
julgado da sentença condenatória.

II. A aplicação das sanções depende da efetiva
ocorrência de dano ao patrimônio público.

III. A autoridade judicial ou administrativa competente
poderá determinar o afastamento do agente público
do exercício do cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer
necessária à instrução processual.

IV. A aplicação das sanções depende da aprovação ou
rejeição das contas pelo órgão de controle interno
ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

É INCORRETO o que consta APENAS em:

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

_________________________________________________________

31. NÃO constitui princípio que rege a República Federativa
do Brasil nas suas relações internacionais:

(A) intervenção.
(B) repúdio ao racismo.
(C) independência nacional.
(D) igualdade entre os Estados.
(E) concessão de asilo político.

32. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece
que é vedada a aplicação da pena de

(A) interdição de direitos.

(B) perda de bens.

(C) prestação social alternativa.

(D) suspensão de direitos.

(E) banimento.
_________________________________________________________

33. Quanto aos direitos e deveres individuais e coletivos, é
INCORRETO afirmar que:

(A) Ninguém será submetido a tratamento degradante.

(B) Homens e mulheres são iguais em direitos e obri-
gações, nos termos da Constituição Federal.

(C) Todo trabalhador urbano ou rural está compelido a
associar-se e a permanecer associado a sindicato
profissional, nos termos da lei.

(D) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem.

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

_________________________________________________________

34. A idade mínima para a elegibilidade aos cargos de Gover-
nador, Vice-Presidente da República, Deputado Estadual
e Prefeito é, respectivamente, de

(A) trinta e cinco; vinte e cinco; dezoito e dezoito anos
de idade.

(B) trinta e cinco; trinta; vinte e um e vinte e cinco anos
de idade.

(C) trinta; trinta, vinte e um e trinta anos de idade.

(D) trinta; trinta e cinco; vinte e um e vinte e um anos de
idade.

(E) trinta; trinta; dezoito e vinte e três anos de idade.
_________________________________________________________

35. Em tema de Direitos Políticos,

(A) o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para
os analfabetos e para os maiores de dezoito anos e
facultativos para os surdos-mudos.

(B) a ação de impugnação de mandato tramitará em
segredo de justiça, respondendo o autor, na forma
da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

(C) a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor
na data da sua votação, se aplicando a eleição que
ocorra até um ano da data de sua vigência.

(D) o militar alistável só é elegível se contar com mais
de dez anos de serviço.

(E) podem alistar-se como eleitores os estrangeiros
residentes no país e, durante o período de serviço
militar obrigatório, os conscritos.
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36. O juiz ingressa na Magistratura com o cargo inicial de

(A) entrância inicial, mediante processo seletivo com a
participação da OAB e do Ministério Público na
primeira e segunda fase alternadamente, exigindo-
se no mínimo um ano de exercício profissional de
nível superior.

(B) primeira instância, mediante concurso público com a
participação do Ministério Público em todas as fases,
exigindo-se inscrição anterior na OAB por no mínimo
dois anos.

(C) substituto, mediante concurso público com a participa-
ção da OAB em todas as fases, exigindo-se do
bacharel em direito no mínimo três anos de atividade
jurídica.

(D) instância inicial, mediante processo seletivo com a
participação da OAB e do Ministério Público na
primeira e segunda fase alternadamente, exigindo-
se no mínimo dois anos de exercício profissional de
nível superior.

(E) substituto de segundo grau, mediante concurso
público com a participação da OAB e do Ministério
Público na primeira e segunda fase, alternadamente,
exigindo-se no mínimo três anos de exercício
profissional de nível superior.

_________________________________________________________

37. Segundo a Constituição Federal, aos Juízes NÃO é vedado

(A) exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se
afastou, antes de decorridos três anos do afas-
tamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

(B) receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou
participação em processo.

(C) dedicar-se à atividade partidária.

(D) exercer, ainda que em disponibilidade, uma função
de magistério.

(E) filiar-se a partido político.
_________________________________________________________

38. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão

(A) indicados pelo Congresso Nacional depois de
aprovada a escolha pelo Presidente da República.

(B) nomeados pelo Presidente da República depois de
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado
Federal.

(C) nomeados pelo Presidente do Congresso Nacional
depois de aprovada a indicação do Presidente da
República, por um terço dos seus membros.

(D) nomeados pela Câmara dos Deputados depois de
aprovada a indicação pelo Senado Federal, pela
maioria simples dos seus membros e empossados
pelo Presidente da República.

(E) indicados pelo Supremo Tribunal, sabatinados pela
Câmara dos Deputados, nomeados pelo Senado
Federal, sempre por um terço dos seus integrantes e
empossados pelo Presidente da República.

39. Considere as assertivas relacionadas aos Tribunais e
Juízes Eleitorais.

I. O TRE elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente
dentre os desembargadores.

II. Haverá um TRE na Capital de Cada Estado e nos
Territórios.

III. Os membros dos tribunais, juízes de direito e os
integrantes das juntas eleitorais no exercício de
suas funções, gozarão de plenas garantias e serão
inamovíveis.

IV. O TSE elegerá o seu Corregedor Eleitoral dentre os
Ministros do Supremo Tribunal Federal.

V. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justi-
ficado, servirão por dois anos no máximo, vedada a
recondução.

É correto o que consta APENAS em:

(A) I e III.

(B) II e IV.

(C) IV e V.

(D) I, IV e V.

(E) II, III e IV.
_________________________________________________________

40. Um indivíduo está sofrendo ou se acha ameaçado de so-
frer violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder. Assim, nos termos da
Constituição Federal e em defesa de seu direito individual,
poderá valer-se do

(A) recurso cominatório.
(B) mandado de injunção.
(C) mandado de segurança.
(D) habeas data.
(E) habeas corpus.

_________________________________________________________

41. De acordo com o Código Civil, são absolutamente incapazes
de exercer pessoalmente os atos da vida civil os

(A) ébrios habituais.

(B) maiores de quatorze anos e menores de dezoito anos.

(C) excepcionais sem desenvolvimento mental completo.

(D) pródigos.

(E) que mesmo por causa transitória não puderem
exprimir a sua vontade.

_________________________________________________________

42. Considere:

I. servidor público.

II. militar.

III. Presidente de empresa Multinacional.

IV. preso.

V. comandante de avião comercial.

De acordo com o Código Civil têm domicilio necessário,
dentre outros,  as pessoas indicadas APENAS em:

(A) II, III, IV e V.
(B) I, II, IV e V.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, II e IV.
(E) I, III e V.
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43. É considerado bem móvel, de acordo com o Código Civil:

(A) As energias que tenham valor econômico.

(B) O direito à sucessão aberta.

(C) Os direitos reais sobre imóveis.

(D) O solo.

(E) Os materiais provisoriamente separados de um
prédio, para nele se reempregarem.

_________________________________________________________

44. No que concerne aos fatos jurídicos é correto afirmar:

(A) Os negócios benéficos e a renúncia não podem ser
interpretados estritamente.

(B) Nas declarações de vontade se atenderá mais ao
sentido literal da linguagem do que à intenção nelas
consubstanciadas.

(C) A incapacidade relativa de uma das partes não pode
ser invocada pela outra em benefício próprio.

(D) A validade do negócio jurídico requer agente capaz,
objeto lícito, possível, determinado, determinável ou
indeterminado e forma prescrita ou não defesa em
lei.

(E) A manifestação de vontade não subsiste se o seu
autor fizer a reserva mental de não querer o que
manifestou, mesmo se dela o destinatário tinha
conhecimento.

_________________________________________________________

45. São pessoas jurídicas de direito público interno

(A) os partidos políticos.
(B) as autarquias.
(C) as sociedades de economia mista.
(D) as fundações.
(E) as organizações religiosas.

_________________________________________________________

46. Cessará para os menores a incapacidade pela emancipação
voluntária cumprindo-se, necessariamente, os seguintes
requisitos:

(A) idade mínima de 17 anos, concessão de ambos os
pais ou de um deles na falta do outro, mediante
instrumento público e homologação judicial.

(B) idade mínima de 14 anos, concessão de ambos os
pais ou de um deles na falta do outro, mediante
instrumento público e homologação judicial.

(C) idade mínima de 16 anos e concessão de ambos os
pais ou de um deles na falta do outro, mediante
instrumento público.

(D) idade mínima de 16 anos, concessão de ambos os
pais ou de um deles na falta do outro, mediante
instrumento público e homologação judicial.

(E) idade mínima de 17 anos e concessão de ambos os
pais ou de um deles na falta do outro, mediante
instrumento público.

47. No que concerne aos direitos da personalidade, de acordo
com o Código Civil, é correto afirmar:

(A) Com exceção dos casos previstos em lei, o exercício
dos direitos da personalidade não pode sofrer
limitação voluntária.

(B) Havendo lesão a direito da personalidade de pessoa
falecida terá legitimação para reclamar perdas e
danos o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente
em linha reta ou colateral até o terceiro grau.

(C) O nome da pessoa pode ser empregado por outrem
em publicações que a exponham ao desprezo
público, ainda quando não haja intenção difamatória.

(D) O pseudônimo adotado para atividades lícitas não
goza da proteção que se dá ao nome.

(E) A pessoa pode ser constrangida a submeter-se a
tratamento médico ou intervenção cirúrgica com risco
de vida.

_________________________________________________________

48. Sobre os contratos considere:

I. É ilícito às partes estipular contratos atípicos por
expressa vedação legal.

II. Nos contratos de adesão são nulas as cláusulas
que estipulem a renúncia antecipada do aderente a
direito resultante da natureza do negócio.

III. A herança de pessoa viva pode ser objeto de
contrato, cuja execução ficará condicionada à
implementação de condição suspensiva.

IV. A proposta de contrato obriga o proponente, se o
contrato não resultar dos termos dela, da natureza
do negócio, ou das circunstâncias do caso.

De acordo com o Código Civil, é correto o que consta
APENAS em:

(A) I, III e III.

(B) I, II e IV.

(C) II, III e IV.

(D) I e III.

(E) II e IV.

_________________________________________________________

49. De acordo com o Código Civil, a proposta de contrato

(A) aceita fora do prazo concedido, com adições, restri-
ções ou modificações, não importará em nova
proposta.

(B) obriga o proponente, em regra, se, feita sem prazo a
pessoa presente, for imediatamente aceita.

(C) não obriga o proponente se, antes dela, simulta-
neamente ou após, chegar ao conhecimento da
outra parte a retratação do proponente.

(D) continua sendo obrigatória se, feita sem prazo a
pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente
para chegar a resposta ao conhecimento do
proponente.

(E) não equivale a oferta ao público, em regra, ainda
que estejam presentes os requisitos essenciais ao
contrato.
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50. No que concerne à evicção, de acordo com o Código Civil,
é correto afirmar que

(A) o evicto não terá, em nenhuma hipótese, o direito de
receber o preço que pagou pela coisa evicta, se
excluída a garantia contra a evicção.

(B) as partes podem excluir a responsabilidade pela
evicção por cláusula expressa ou tácita.

(C) o alienante responde pela evicção, ainda que a
aquisição se tenha realizado em hasta pública.

(D) o adquirente pode demandar pela evicção, ainda se
sabia que a coisa era alheia ou litigiosa.

(E) em caso de evicção total o preço será o do valor da
coisa, na data do ajuizamento da ação judicial pelo
evicto comprador.

_________________________________________________________

51. Podem ser nomeados membros das Juntas Eleitorais,
dentre outros,

(A) os parentes dos candidatos, por afinidade, em
terceiro grau.

(B) as autoridades policiais.

(C) os agentes policiais.

(D) os irmãos e o cônjuge dos candidatos.

(E) os funcionários no desempenho de cargos de
confiança no Executivo.

_________________________________________________________

52. A respeito da Votação e do Sistema Eletrônico de
Votação:

(A) A fiscalização da votação eletrônica pode ser
exercida somente pelos Partidos Políticos e Coligações.

(B) A urna eletrônica exibirá para o eleitor primeiramente
os painéis referentes às eleições majoritárias e, em
seguida, os referentes às eleições proporcionais.

(C) O sistema convencional de cédulas impressas não
poderá, em nenhuma hipótese, ser adotado após o
início da votação pelo sistema eletrônico.

(D) 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.

(E) Nas Seções em que for adotada a urna eletrônica
poderão votar o Presidente e os mesários da Mesa
Receptora, ainda que seus nomes não constem da
respectiva folha de votação.

53. Constituir as Juntas Eleitorais, dividir a Zona em Seções
Eleitorais e aprovar a criação de novas Zonas Eleitorais
são atribuições, respectivamente,

(A) do Juiz Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral e dos
Tribunais Regionais Eleitorais.

(B) do Juiz Eleitoral, dos Tribunais Regionais Eleitorais e
do Tribunal Superior Eleitoral.

(C) dos Tribunais Regionais Eleitorais, do Tribunal
Superior Eleitoral e do Juiz Eleitoral.

(D) do Tribunal Superior Eleitoral, do Juiz Eleitoral e dos
Tribunais Regionais Eleitorais.

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

_________________________________________________________

54. Pierre é francês e vive clandestinamente no Brasil há
8 anos. Ainda não formulou requerimento de natura-
lização. Vive em união estável com uma brasileira há 6
anos, com a qual não teve filhos. Exerce o comércio
informalmente. Pierre

(A) pode alistar-se, votar e ser votado por viver no Brasil
em união estável com brasileira há mais de 5 anos.

(B) não pode alistar-se, votar, nem ser votado por não
ter ainda obtido sua naturalização.

(C) pode alistar-se, votar e ser votado por exercer
atividade comercial, ainda que informalmente.

(D) só pode alistar-se, votar e ser votado se casar-se
com a brasileira com a qual vive em união estável.

(E) só pode alistar-se, votar e ser votado se vier a ter
filhos brasileiros com a brasileira com a qual vive em
união estável.

_________________________________________________________

55. Paulo é sargento da Polícia Militar. João tem mais de 16 e
menos de 18 anos. José é analfabeto. Pedro reside fora
do país desde cinco anos de idade e Plínio tem mais de
70 anos. O alistamento eleitoral é obrigatório para

(A) Pedro.

(B) João e Plínio.

(C) Paulo.

(D) José e Plínio.

(E) João.
_________________________________________________________

56. NÃO poderão ser fornecidas informações de caráter
personalizado constantes do cadastro eleitoral aos
pedidos formulados

(A) por entidades autorizadas pelo Tribunal Superior
Eleitoral, desde que exista reciprocidade de
interesses.

(B) pelo próprio eleitor sobre seus dados pessoais, sem
exigência de destinação específica.

(C) por autoridade judicial, vinculada a utilização das
informações obtidas, exclusivamente, à respectiva
atividade funcional.

(D) pelo Ministério Público, vinculada a utilização das
informações obtidas, exclusivamente, à respectiva
atividade funcional.

(E) por partidos políticos ou coligações partidárias, ainda
que para fins exclusivamente eleitorais.
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57. Seis candidatos disputaram as eleições para Prefeito de
um município com mais de 200.000 eleitores. Após o
primeiro turno, os dois mais votados vieram a falecer e o
terceiro mais votado renunciou à sua candidatura. Nesse
caso, o segundo turno

(A) será disputado entre o quarto mais votado e, dentre
os remanescentes, o de maior votação.

(B) será disputado entre os três candidatos remanes-
centes.

(C) será disputado entre o quarto mais votado e, dentre
os remanescentes, o mais idoso.

(D) não acontecerá e serão convocadas novas eleições.

(E) será disputado entre os candidatos a Vice-Prefeito
dos dois primeiros colocados.

_________________________________________________________

58. Considere:

I. Presidente e Vice-Presidente da República.

II. Governador e Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal.

III. Senador.

IV. Deputado Federal.

V. Deputado Estadual.

VI. Prefeito e Vice-Prefeito.

VII. Vereador.

Serão realizadas eleições simultâneas APENAS para:

(A) I, II, III e VI.

(B) II, III, IV e V.

(C) III, IV, V e VII.

(D) I, II, III, IV e V.

(E) III, IV, V, VI e VII.
_________________________________________________________

59. A respeito das eleições em geral, é correto afirmar que:

(A) Poderá participar das eleições o partido que, até 6
meses antes do pleito, tiver registrado seu estatuto
no Tribunal Superior Eleitoral.

(B) Será considerado eleito Prefeito o candidato que
obtiver a maioria dos votos, computados os em
branco, mas não os nulos.

(C) Nas eleições proporcionais contam-se como válidos
apenas os votos dados a candidatos regularmente
inscritos e às legendas partidárias.

(D) Poderá participar das eleições o partido com estatuto
regularmente registrado no Tribunal Superior Eleitoral,
ainda que, na data da convenção, não tenha órgão
de direção constituído na circunscrição de acordo
com o respectivo estatuto.

(E) Será considerado eleito Prefeito o candidato que
obtiver a maioria dos votos, computados os nulos,
mas não os em branco.

_________________________________________________________

60. A competência para expedir títulos eleitorais e conceder
transferência de eleitor é

(A) dos Tribunais Regionais Eleitorais.
(B) dos Juizes Eleitorais.
(C) do Tribunal Superior Eleitoral.
(D) das Juntas Eleitorais.
(E) do Presidente do correspondente Tribunal Regional

Eleitoral.
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