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• Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 4

A partir da diplomação, os deputados federais eleitos1

só podem ser presos em caso de incontestável crime. A regra
vale para todos os membros do Congresso Nacional,
conforme dispõe o texto constitucional em vigor. Enquanto4

não forem diplomados, os eleitos continuam sujeitos às
penalidades da lei, como qualquer cidadão, podendo,
inclusive, ser presos, mesmo se não se tratar de crime7

evidente. 
O artigo 53 da Constituição Federal expressa que, a

partir da posse, com a expedição do diploma, os membros do10

Congresso Nacional não poderão ser presos. Ainda de acordo
com o texto constitucional promulgado em 1988, a
diplomação torna deputados e senadores invioláveis civil e13

penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
A mesma norma legal estabelece que deputados e senadores,
a contar da expedição do diploma, serão submetidos a16

julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (STF). 
Outra prerrogativa dos parlamentares consiste em que,

recebida a denúncia contra senador ou deputado, por crime19

ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à Casa
respectiva, que, pelo voto da maioria de seus membros,
poderá, até a decisão final, suspender o andamento da ação.22

Serão diplomados, até o dia 19 de dezembro, pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelos tribunais regionais
eleitorais (TREs), 513 deputados federais, 1.059 deputados25

estaduais e distritais, 27 senadores, 27 governadores e o
presidente da República, eleitos no pleito de 2006. O prazo
final para a diplomação está previsto no calendário eleitoral.28

Todavia, nenhum candidato poderá ser diplomado até que as
contas da campanha tenham sido acertadas e julgadas.

Internet: <www.agencia.tse.gov.br> (com adaptações).
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Considerando o texto acima, assinale a opção correta quanto à
tipologia textual e aos princípios de redação de correspondência
oficial.

A O primeiro parágrafo está redigido na forma de um parecer
técnico.

B No segundo parágrafo, predomina a estrutura descritiva, com
maioria de formas verbais no presente do indicativo, tal como
se recomenda para textos legais. 

C O terceiro parágrafo, predominantemente narrativo, é
adequado para um relatório.

D O quarto parágrafo, que combina tempo verbal futuro e
grande quantidade de informações quantitativas, poderia, tal
como se apresenta, fazer parte de uma ata.

E No texto, que é dissertativo, o autor argumenta em favor das
prerrogativas conferidas aos eleitos após a posse dos
diplomas, na forma compatível com a redação de uma
portaria.
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Considerando as idéias do texto e a prescrição gramatical,

assinale a opção que apresenta o título mais adequado a esse

texto.

A Após diplomação, deputados eleitos só podem ser presos em

situação de flagrante.

B Só com diploma, o fragrante leva à prisão, passível de fiança,

aos deputados eleitos.

C De posse do diploma, apenas com o fragrante delito os

deputados podem ser conduzidos a prisão domiciliar.

D Existe requisitos para a diplomação e conseqüente prisão em

flagrante.

E Os deputados e senadores eleitos tem foro previlegiado no

caso de crimes pós-eleitorais.
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Com relação às idéias expressas no texto, assinale a opção

correta.

A Segundo a Carta Magna, a posse de líder público está

condicionada à sua diplomação.

B Não estando diplomados, os cidadãos eleitos continuam

sujeitos às penalidades da lei.

C A partir da diplomação, opiniões, palavras e votos de

deputados e senadores são invioláveis.

D A suspensão do andamento de ação contra candidatos

diplomados é requisito indispensável ao cumprimento do

mandato.

E Se as contas da campanha não tiverem sido quitadas, deve-se

estender o prazo da diplomação previsto no calendário

eleitoral.
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Considerando os sentidos das palavras empregadas no texto, há

relação de sinonímia contextual entre

A “incontestável” (R.2) e imponderável. 

B “diplomados” (R.5) e reformados. 

C “evidente” (R.8) e indubitável. 

D “invioláveis” (R.13) e permanentes.

E “expedição” (R.16) e envio. 
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Com referência às relações de regência e ao emprego do sinal
indicativo de crase, assinale a opção incorreta.

A Todos os eleitores faltosos permanecem sujeitos àquelas
penalidades previstas em lei.

B A posse dos deputados estaduais eleitos compete às
assembléias legislativas dos estados.

C A população assistiu, ao vivo e em cores, à contagem dos
votos no último processo eleitoral.

D A escolha dos dirigentes do Poder Executivo para seus cargos
submete-se à vontade popular.

E Ninguém tem o direito de alegar à ignorância no que diz
respeito à necessidade e à importância do voto.

���������

A expedição de qualquer diploma pelo TSE e pelos1

TREs depende, entre outros fatores, também da prova de
o eleito estar em dia com o serviço militar. Consta que os
candidatos eleitos aos cargos de presidente e vice-presidente4

da República recebem diplomas assinados pelo presidente do
TSE, os demais ministros, pelo procurador-geral eleitoral.
Os eleitos aos demais cargos — governador, senador,7

deputados federais, estaduais e distritais, assim como os
respectivos vices e suplentes — recebem diplomas assinados
pelo presidente do respectivo TRE.10

Internet: <www.agencia.tse.gov.br> (com adaptações).

Com relação às estruturas lingüísticas do texto acima, assinale a
opção correta.

A A palavra “também” (R.2) está sendo usada para indicar a
competência exclusiva dos tribunais citados para a expedição
dos diplomas.

B Na linha 3, a substituição de “o eleito” por o eleitor não
provoca mudança no sentido do texto nem na estrutura
sintática da frase.

C A oração “que os candidatos eleitos aos cargos de presidente
e vice-presidente da República recebem diplomas assinados
pelo presidente do TSE” (R.3-6) exerce a função de sujeito de
“Consta” (R.3).

D Caso as palavras “presidente” e “vice-presidente”, ambas na
linha 4, fossem escritas com iniciais maiúsculas, haveria
impropriedade vocabular e erro de grafia.

E Na linha 6, entre as expressões “os demais ministros” e “pelo
procurador-geral eleitoral”, está subentendida a expressão
tomam posse que é dada.
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Assinale a opção correta no que se refere ao emprego de forma
pronominal em substituição ao termo “diplomas” na oração
“Os demais eleitos receberão diplomas assinados pelo presidente
do respectivo TRE”.

A Os demais eleitos vão receber-lhes assinados pelo presidente
do respectivo TRE.

B Os demais eleitos receber-lhes-ão assinados pelo presidente
do respectivo TRE.

C Os demais eleitos lhes receberão assinados pelo presidente do
respectivo TRE.

D Os demais eleitos recebê-los-ão assinados pelo presidente do
respectivo TRE.

E Os demais eleitos receberão-nos pelo presidente do respectivo
TRE.
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O plural da palavra eleição é formado pela mesma regra que rege
a formação do plural de

A capitão, sacristão e tabelião.
B pão, espertalhão e pobretão.
C cidadão, fogão e ancião.
D mão, corrimão e irmão.
E ladrão, reunião e lição.
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A figura acima apresenta parte da lista de opções que é exibida ao
se clicar o botão Iniciar, do Windows XP. Com relação a essa lista
de opções e ao Windows XP, assinale a opção correta.

A Por meio da opção , é possível verificar

informações acerca do computador em uso, tal como a
velocidade do processador e a quantidade de memória
instalada.

B Funcionalidades disponibilizadas por meio da opção

 permitem que o computador em uso

configure o servidor de uma intranet, caso o mesmo esteja
instalado em uma rede local. 

C Por meio da opção , é possível verificar

uma lista de arquivos que foram abertos mais recentemente.
Uma limitação desse comando é que apenas arquivos do
aplicativo Word são mostrados.

D A opção  permite enviar diretamente

para a impressora imagens no formato metarquivo avançado
armazenada na área de transferência do Windows.

E Ao se clicar o botão , será disponibilizada uma
caixa de diálogo por meio da qual é possível executar
programa originalmente desenvolvido para o sistema
operacional MS-DOS. Entretanto, esse comando não permite
a execução de programas criados para serem executados pelo
sistema operacional Windows XP.
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Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do

Word 2002 com um documento em processo de edição, assinale

a opção correta.

A Para se ativar a ferramenta que permite realizar

automaticamente a verificação de ortografia e gramática do

documento em edição, é suficiente clicar o botão . 

B Ao se clicar o menu , é exibida uma lista

de comandos, entre os quais o comando Copiar, que permite

transcrever uma seleção para a área de transferência.

C Para se dividir a janela ativa em duas, exibindo na mesma

janela duas regiões diferentes do texto, é suficiente clicar o

botão .

D Ao se aplicar um clique duplo na palavra “usual” e se

teclar �, a referida palavra será excluída do documento

em edição.

E Para se abrir a ferramenta que permite proteger o documento,

de forma que seja necessário o fornecimento de uma senha

para alteração do mesmo, é suficiente clicar . 

��������		

Assinale a opção correta, tendo como referência a figura acima,

que ilustra uma janela do PowerPoint 2002 contendo o slide de

uma apresentação em processo de elaboração.

A Na situação em que se encontra a figura, é correto concluir

que todo o texto a ser inserido no slide mostrado terá tamanho

de fonte igual a 33.

B As opções a seguir são disponibilizadas ao se clicar o menu

. O fato de a opção  estar ativa indica que o

slide mostrado está configurado como slide mestre da

apresentação em elaboração.

C A figura a seguir ilustra parte do slide mostrado depois de

realizada determinada ação. Nesse caso, é correto inferir que

a ação mencionada consistiu em um clique do mouse sobre a

imagem contida no slide. 

D Caso se deseje inserir, na apresentação em elaboração, um

novo slide com o mesmo leiaute do slide mostrado, é

suficiente clicar .

E O conjunto de botões  é utilizado para a criação de

desenhos a partir de figuras básicas denominadas

AutoFormas. 
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A figura acima mostra uma janela do Excel 2002 que contém uma

planilha com dados relativos a notas de dois alunos. Acerca dessa

planilha, assinale a opção correta.

A Ao se selecionar as células B2 e C2 e, a seguir, se clicar ,

será exibida, na célula D2, a média aritmética das duas provas

do aluno 1.

B Para se copiar os conteúdos das células B2 e B3 para as células

D2 e D3, é suficiente realizar a seguinte seqüência de ações:

clicar, com o botão direito do mouse, a célula B2 e,

em seguida, a célula B3; pressionar simultaneamente

as teclas � e �; clicar a célula D3; pressionar

simultaneamente as teclas � e �.

C Ao se clicar o menu , é exibida uma lista de opções,

entre as quais, uma opção que possui funcionalidades que

permitem, entre outras ações, aplicar formatação negrito ou

itálico aos conteúdos de células selecionadas.

D Ao se selecionar as células de B1 a C3, e se pressionar

simultaneamente as teclas � e �, todos os conteúdos

dessas células serão centralizados. Esse efeito de centralizar

o conteúdo de células selecionadas também pode ser obtido

ao se clicar o botão .

E Para se minimizar a janela do Excel, é suficiente clicar o

botão  na barra de ferramentas.
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Acerca do Internet Explorer 6 (IE6), instalado em um computador

com o sistema operacional Windows XP, assinale a opção

correta, tendo como referência a figura acima, que ilustra uma

janela desse navegador.

A Caso um mouse óptico esteja conectado ao computador, para

se aumentar ou diminuir o tamanho da fonte em uso no IE6,

é suficiente pressionar e manter pressionada a tecla � e

movimentar o cursor do mouse na página até se obter o

tamanho desejado de fonte.

B No menu , existe opção que permite adicionar à área

de trabalho do Windows um atalho (ícone) associado ao

endereço de uma página da Internet.

C Para se obter informação de endereço incorreto de uma página

web, é suficiente habilitar o verificador de endereços do IE6

por meio de opção encontrada no menu .

D No menu , há opção que permite ocultar arquivos

da Internet que contêm spyware, de modo a proteger

informações sigilosas contidas no computador contra hackers.

E Antes de se imprimir uma página web com o IE6, é

conveniente usar a ferramenta Visualizar impressão,

disponibilizada ao se clicar o botão , para verificar a

integridade da página que se deseja imprimir. 
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Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Outlook

Express 6 (OE6), assinale a opção correta.

A O OE6 será automaticamente desconectado da Internet,

após a realização de uma ação de enviar e receber mensagens

de e-mail, se a opção Trabalhar off-line, no menu ,

estiver ativada.

B Periodicamente, o OE6 faz a compactação, de forma

automática, dos arquivos de e-mails armazenados nas

diferentes pastas. Caso se deseje realizar essa compactação de

forma manual, é possível fazê-lo por meio de opção

encontrada no menu .

C Por meio da opção , é possível

configurar o OE6 para acessar uma conta de webmail de um

provedor gratuito da Internet.

D Ao se clicar , é disponibilizada uma lista

de pastas que contêm mensagens eletrônicas, entre as quais,

a que permite visualizar os e-mails recebidos.

E No menu , existe a opção Localizar, que permite

encontrar dados pessoais, como, por exemplo, o nome de um

destinatário a partir do seu endereço de e-mail.
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Assinale a opção correta acerca de aspectos da relação entre

política e economia no Brasil contemporâneo.

A Os meios disponíveis para o crescimento sustentável da

economia, ainda que desejados por todos no Brasil, ainda

não estão postos em marcha com velocidade desejável e

comparável à de países continentais e emergentes.

B A carga tributária brasileira não gera ônus ao projeto de

crescimento de um país com as características de emergente

como é o Brasil.

C A força política do presidente Lula, reforçada pelos votos

obtidos na reeleição, é condição suficiente para impulsionar

um projeto de modernização e crescimento acelerado nos

níveis do modelo do nacional-desenvolvimentismo

dos anos 60 e 70.

D A economia brasileira, crescendo atualmente em níveis

comparáveis aos de países caracterizados como BRIC

(Brasil, Rússia, Índia e China), demonstra capacidade

operativa para ultrapassar inclusive a China.

E Gastos públicos, necessários ao reforço do papel social e

distributivo do Estado nacional, crescem atualmente em todas

as economias globais, de capitalismo avançado ou de

periferia.

��������	�

Ainda acerca de aspectos da relação entre política e economia no

Brasil contemporâneo, assinale a opção correta.

A A política brasileira atual recebe pouca influência das

preocupações em torno de assuntos econômicos da vida

nacional.

B O esforço de contenção da inflação criou no Brasil um

ambiente político amplamente favorável à noção de que um

crescimento econômico modesto é, atualmente, necessário e

natural.

C As classes sociais mais baixas no Brasil, no ato do sufrágio,

votam apenas em candidatos que oferecem prendas e brindes

que os satisfazem no imediato.

D O orçamento participativo é um conceito contemporâneo que

vem sendo posto em marcha como experiência de gestão de

demandas sociais e políticas.

E A força do esquema de clientelismo político foi plenamente

extinta no Brasil.
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As relações e estruturas familiares no Brasil e em várias partes do

mundo vêm se transformando a passos rápidos. A respeito desse

tema, assinale a opção incorreta.

A No Brasil, a taxa de separação e divórcio aumenta

gradualmente, embora isso não signifique que os casamentos

perderam seu sentido social.

B O ingresso da mulher no mercado de trabalho alterou, de

forma geral, práticas familiares tradicionais no Brasil, como

a imagem da mulher associada à de dona de casa.

C O decréscimo da quantidade de casamentos no Brasil está

associado mais fortemente a fatores culturais do que

econômicos.

D Na comparação com o passado remoto, a família brasileira de

hoje tende a ser constituída por um número menor de filhos.

E Mesmo nos países hegemonicamente islâmicos, as estruturas

familiares estão mudando com a mesma rapidez e na mesma

direção de sociedades culturalmente ocidentais e laicas.
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O ano de 2006 foi marcado por fatos significativos no que se

refere ao tema energético no Brasil e no mundo. A respeito desse

assunto, assinale a opção correta.

A A nacionalização do gás e do petróleo na Bolívia gerou um

debate nacional restrito aos aspectos puramente econômicos

acerca do tema energia.

B O gasoduto que integra a Venezuela à Argentina tem como

grande beneficiário o Brasil, mais especificamente as regiões

Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

C A dimensão energética e o crescimento econômico robusto

não têm relação entre si.

D A Rússia, potência energética da Eurásia, ampliou sua

presença no cenário internacional depois da Guerra Fria, por

meio, entre outros fatores, da sua força no campo energético.

E O petróleo e seu preço internacional têm impedido que países

como a Venezuela possam agir de forma mais autônoma no

cenário internacional.
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A Amazônia é amplamente marcada por enorme diversidade

cultural, geográfica e econômica. Atualmente, cresce a atenção

governamental e da sociedade civil no Brasil para que

A seu aproveitamento se faça em favor da preservação intacta

do meio ambiente e por meio do privilégio da floresta em

detrimento do homem.

B as conexões com os vizinhos sejam as mais profícuas, não

interessando os produtos do intercâmbio.

C o caminho a ser trilhado pela Amazônia seja o mesmo, do

ponto de vista agrícola, que predomina no Centro-Oeste

brasileiro.

D as notícias de infiltração do tráfico global que passam pela

região não sejam divulgadas.

E o aproveitamento de suas potencialidades seja feito

respeitando o meio ambiente e seus habitantes, bem como os

interesses estratégicos nacionais.
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Processos eleitorais consagraram, no ano de 2006, uma certa

onda de governos com caráter mais à esquerda no espectro

político na América Latina. A respeito desse tema, assinale a

opção incorreta. 

A A eleição de Rafael Correa, no Equador, evidencia a

tendência do eleitorado na direção de apoio a políticos com

projetos sociais reformistas e visões voltadas mais para a

integração na região sul-americana. 

B A reeleição de Hugo Chávez, na Venezuela, sugere a

continuação e mesmo o aprofundamento de seus programas de

inclusão das camadas mais baixas como as “missões sociais”.

C Embalado pela reeleição, o presidente Chávez quer retirar do

papel projetos de integração sul-americana, como o projeto do

gasoduto que uniria a Amazônia à Patagônia.

D Os referidos governos têm a mesma matriz ideológica e a

mesma gestão político-econômica, caindo todos eles em

tentação populista e de explícita irresponsabilidade fiscal e

comercial.

E Uma das bases de sustentação social dos mencionados

governos advém de maiorias populacionais de baixa renda,

embora estejam, vários deles, legitimados por parcelas

importantes de várias faixas de renda.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Texto para as questões de 21 a 25

Cada vez que vem à tona a discussão sobre1

fisiologismo e corrupção no Congresso, dois modelos são
apontados como panacéia contra esses males: o voto distrital
e a lista fechada. O primeiro tornaria mais próxima a relação4

do eleitor com o parlamentar, e o segundo funcionaria como
um “filtro” que ajudaria a evitar o ingresso de aventureiros no
Parlamento.7

O voto distrital prevê que cada estado seja dividido em
circunscrições eleitorais (chamadas de distritos), de acordo
com o número de vagas de que dispõe na Câmara. Como São10

Paulo tem setenta cadeiras, teria setenta distritos. Em cada um
deles, concorreria um candidato de cada partido. Os eleitores,
em vez de votarem em um político para representar o seu13

estado, passariam a escolher um nome para defender os
interesses de sua circunscrição. Dessa forma, ficariam mais
próximos do candidato e teriam mais condições de fiscalizá-16

lo. O problema desse modelo é definir critérios justos para
dividir o estado. Distribuir os eleitores e agrupar municípios
de forma equânime, em que determinadas siglas não19

prevaleçam sobre outras, não é tarefa simples.
A lista fechada funciona da seguinte maneira: os

dirigentes da legenda elaboram uma relação de nomes, em22

ordem de preferência, a ser apresentada ao eleitor. Este,
porém, não vota no candidato, mas na legenda. As siglas que
obtêm mais votos ganham mais cadeiras — que ficam25

reservadas aos nomes que figuram no topo da lista. O sistema
fortalece os partidos, na medida em que ele ganha
representantes mais “confiáveis”, mas priva o eleitor da28

liberdade de escolher em que candidato quer votar. A decisão
passa a ser dos dirigentes partidários que elaboram a lista.
A excessiva concentração de poder na mão dessas lideranças31

é, segundo analistas, uma das desvantagens do sistema de lista
fechada.

Renata Peña. Voto distrital não é panacéia. In: Veja, 13/9/2006, p. 45 (com adaptações).
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Assinale a opção que resume, de forma coerente, a idéia principal
do texto.

A Apesar de apresentarem algumas desvantagens, o voto
distrital e a lista fechada constituem reais panacéias em
momentos de crise no Congresso.

B Recorrer aos sistemas do voto distrital e da lista fechada é
garantir a representatividade do povo no Congresso, que se
sente enganado quando o parlamentar eleito por ele pratica
corrupção e fisiologismo.

C O voto é a suprema manifestação do desejo do povo em
determinado momento político, não importando se o sufrágio
ocorreu sob o sistema de voto distrital ou de lista fechada. 

D Tanto o voto distrital quanto o sistema de lista fechada, com
suas vantagens e desvantagens, são considerados panacéia
contra a ocorrência de corrupção e fisiologismo no
Congresso.

E Quando uma crise institucional de improbidade e falta de
honradez ameaça solapar o Congresso, mecanismos de
depuração, como o voto distrital e a lista fechada, devem ser
acionados.

��������



Assinale a opção em que o segmento de texto está classificado de

forma incorreta.

A Tópico frasal do primeiro parágrafo: “Cada vez que vem à

tona a discussão sobre fisiologismo e corrupção no

Congresso, dois modelos são apontados como panacéia contra

esses males: o voto distrital e a lista fechada.” (R.1-4).

B Desenvolvimento do primeiro parágrafo: “O primeiro tornaria

mais próxima a relação do eleitor com o parlamentar, e o

segundo funcionaria como um “filtro” que ajudaria a evitar o

ingresso de aventureiros no Parlamento.” (R.4-7).

C Descrição: “O voto distrital prevê que cada estado seja

dividido em circunscrições eleitorais (chamadas de distritos),

de acordo com o número de vagas de que dispõe na Câmara.”

(R.8-10).

D Exemplificação: “Como São Paulo tem setenta cadeiras, teria

setenta distritos.” (R.10-11).

E Contra-argumento: “Dessa forma, [os eleitores] ficariam mais

próximos do candidato e teriam mais condições de fiscalizá-

lo.” (R.15-17).

��������
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Assinale a opção correta a respeito da organização textual e da

linguagem empregada no texto.

A Trata-se de um texto descritivo-narrativo.

B A função metalingüística é predominante no texto.

C A linguagem que prevalece, no texto, é a conotativa.

D O texto enquadra-se no gênero apologético.

E O texto foi redigido no padrão culto da língua escrita. 

��������
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Assinale a opção incorreta acerca das estruturas lingüísticas do

texto.

A Nas linhas 2 e 3, a voz passiva, na forma como está

empregada, é um recurso lingüístico que permite que se oculte

quem é que aponta o voto distrital e a lista fechada como

panacéias contra os males do Congresso.

B Outra forma gramaticalmente correta de pontuar o segundo

período do texto é substituir a vírgula por ponto-e-vírgula,

suprimindo-se a conjunção e.

C O termo “primeiro” (R.4) refere-se a “fisiologismo” (R.2), e o

termo “segundo” (R.5) refere-se a “corrupção” (R.2).

D Se a expressão uma espécie de fosse introduzida logo após a

palavra “como” (R.5) e o artigo “um” (R.6) fosse suprimido, as

aspas na palavra “filtro” seriam dispensáveis.

E Em “fiscalizá-lo” (R.16-17), o pronome “lo” se refere ao termo

“candidato” (R.16).
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No que se refere a aspectos gramaticais e semânticos de palavras
e expressões do texto, assinale a opção correta.

A A expressão “à tona” (R.1) tem o mesmo sentido de à baila.
B No plural, “prevê” (R.8) torna-se prevêm.
C “equânime” (R.19) significa correspondente.
D O infinitivo de “prevaleçam” (R.20) é grafado da seguinte

forma: prevalescer.
E No singular, “obtêm” (R.25) torna-se obtem.

��������
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Quanto ao verbo dispor, assinale a opção correta.

A No período “O candidato considera insuficiente o tempo de
que dispõe para fazer a prova”, passando-se o sujeito do
verbo dispor para o plural, a expressão “de que dispõe”
passaria para: de que disponhem.

B São formas corretas de conjugação do verbo dispor: eles
disporão (futuro), nós dispomos (presente) e eles disporam
(pretérito perfeito).

C Na frase “Dispôs-se a prestar o concurso”, o verbo dispor

significa resolver-se, decidir-se, determinar-se.
D O verbo dispor está empregado como intransitivo na frase:

“O depoimento das testemunhas dispôs o júri à absolvição”.
E No presente do subjuntivo, conjuga-se dispor como na frase

a seguir: “É necessário que dispomos de tempo hábil para
concluir o relatório”.

��������
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Análises feitas sobre os dados de controle geradas pelas urnas
eletrônicas utilizadas no primeiro turno de 2006 revelou que mais
de 7% das urnas apresentaram provas de mal funcionamento no
registro das informações digitais, devido à perca de integridade
na geração dos arquivos.

Assinale a opção correspondente ao vocábulo sublinhado que está
empregado, no trecho acima, com a devida correção gramatical.

A geradas C apresentaram E perca
B revelou D mal

��������
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Precisamos de um direito eleitoral mais simples,
alcançável por todos, sem os campos minados do processualismo,
que deveria servir apenas para assegurar o direito da igualdade
entre as partes, mas que, no eleitoral, tem-se prestado mais a
proteger as espertezas, beneficiando os que, mediante a fraude ou
o abuso de poder, pregam que em eleição vale tudo e que feio
mesmo é perder.

Edson Carvalho Vidigal. Internet: <bdjur.stj.gov.br> (com adaptações).

No texto, a crítica ao processualismo é embasada no fato de que

A o direito eleitoral é simples e alcançável por todos.
B o processualismo garante igualdade entre as partes.
C o processualismo se presta a contestar as espertezas. 
D é feio perder uma eleição.
E o processualismo pode ensejar fraudes ou abuso de poder.

��������
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O Tribunal Superior Eleitoral é o único órgão integrante

da Justiça Brasileira que detém funções administrativa e

legislativa que extrapolam seu âmbito jurisdicional. De início,

essa solução brasileira de ordenação dos poderes eleitorais

funcionou bem.

Internet: <www.votoseguro.org>.

Assinale a opção que dá continuidade ao texto acima com

correção gramatical.

A Deu maior credibilidade às eleições nacionais, pondo fim à

desmoralizadora fama de eleições fraudadas que maculava a

Velha República.

B Deu maior credibilidade às eleições nacionais, pondo fim a

desmoralizadora fama de eleições fraudadas que maculava à

Velha República.

C Deu maior credibilidade as eleições nacionais, pondo fim à

desmoralizadora fama de eleições fraudadas que maculava à

Velha República.

D Deu maior credibilidade as eleições nacionais, pondo fim a

desmoralizadora fama de eleições fraudadas que maculava a

Velha República.

E Deu maior credibilidade as eleições nacionais, pondo fim a

desmoralizadora fama de eleições fraudadas que maculava à

Velha República.

����������

A relação entre Estado e Religião, até fins do Império, era

tamanha que algumas eleições ---------- dentro das igrejas. E

durante algum tempo foi condição para ser eleito deputado

---------- da fé católica. As cerimônias religiosas obrigatórias que

precediam os trabalhos eleitorais só foram dispensadas em 1881,

com a edição da Lei Saraiva. Essa ligação entre política e religião

somente ---------- com a vigência da Constituição de 1891, que

determinou a separação entre a Igreja e o Estado.

Internet:<www.mail-archive.com/voto-eletronico@encoder1.iron.com.br> (com adaptações).

Assinale a opção correspondente às expressões que preenchem

sucessivamente e de forma correta as lacunas do texto acima.

A foram efetuadas – a confissão – espirou 

B se processaram – a confessão – acabou 

C vieram a ser realizadas – a profissão – cessou

D foram sendo feitas – a declaração – sessou

E tiveram de ser efetuadas – a crença – suspendeu
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Entre as opções a seguir, que constituem, em seu conjunto, um
texto, assinale aquela que está gramaticalmente correta.

A As eleições não são uma experiência recente no País. O livre
exercício do voto surgiu em terras brasileiras com os
primeiros núcleos de povoadores, logo depois da chegada dos
colonizadores.

B Foi o resultado da tradição portuguesa de elegerem os
administradores dos povoados sobre domínio luso.

C Os colonizadores portugueses, mal pisavam a nova terra
descoberta, passavam logo a realizarem votações para eleger
os que iriam governar as vilas e cidades que fundava.

D Os bandeirantes paulistas, por exemplo, iam em suas missões
imbuído da idéia de votar e ser votado. Quando chegavam ao
local em que deveriam se estabelecer, seu primeiro ato era
realizar a eleição do guarda-mor regente.

E Somente após esse ato, era fundada as cidades já sob a égide
da lei e da ordem. Eram estas eleições realizadas para
governos locais.

Opções adaptadas de Internet: <www.mail-
archive.com/voto-eletronico@encoder1.iron.com.br>.
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O Plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Pará
(TRE/PA) está em reformas desde o último dia 26. Com a obra,
prevista para ser concluída no final do mês de janeiro de 2007,
será possível oferecer maior comodidade ao público que
comparece para assistir às sessões, além de modernizar e ampliar
totalmente a estrutura do local e, principalmente, permitir a
transmissão ao vivo das sessões plenárias.

Internet: <www.tre-pa.gov.br/>.

Assinale a opção que apresenta substituição que, se
implementada, provocaria incorreção gramatical no texto.

A “está em reformas” por passa por reformas
B “prevista para ser concluída no final do mês” por cuja

conclusão está prevista para o final do mês
C “será possível oferecer maior comodidade” por possibilitará

oferecer maior conforto
D “que comparece para assistir às sessões” por que se dirige ao

tribunal para presenciar as sessões
E “permitir a transmissão ao vivo das sessões plenárias” por

possibilitar que se faça a transmissão das sessões plenárias
ao vivo

����������

O líder nunca favorece uns em detrimento de outros,1

sejam despossuídos, sejam privilegiados. Nem faz demagogia,
porque isso o diminui, nem abraça os poderosos, pois ele não
pode ser pai dos pobres nem mãe dos ricos. Deve ter uma4

noção bem clara de que, numa democracia, povo não são
apenas os menos afortunados, mas todos: se eleito, afinal, é de
todos que ele vai precisar.7

Lya Luft. Perfil de um líder. In: Veja, 4/10/2006, p. 22.

Assinale a opção incorreta acerca das estruturas lingüísticas do
texto acima.

A “em detrimento” (R.1) está empregado no texto no sentido de
em prejuízo.

B A partícula “Nem” (R.2) está sendo usada com o sentido de:
também não, e nunca, também nunca.

C Os termos “líder” (R.1), “o” (R.3) e “ele” (R.3 e 7) são
correferentes.

D Em “sejam despossuídos, sejam privilegiados” (R.2), observa-
se a figura de linguagem denominada antonomásia.

E No nível informal da linguagem oral, poder-se-ia omitir a
preposição na expressão “noção bem clara de que” (R.5).

Texto para as questões 34 e 35

Faz quase 10 anos que assumi a Presidência do TSE e1

pretendi traçar como um dos marcos daquela gestão que,
então não podia imaginar, seria a primeira à frente do
Tribunal Superior Eleitoral, a integração nacional da justiça4

eleitoral. Ao voltar agora à função, verifico o acerto da
orientação então traçada. 

O corpo administrativo é fundamental nessa idéia da7

justiça eleitoral como um organismo essencialmente nacional
e integrado. Dada a própria característica da justiça eleitoral,
em nenhum outro ramo da justiça o seu corpo de servidores10

administrativos tem o relevo que assume entre nós.
A justiça eleitoral é fundamentalmente um corpo de

administração, embora a composição dos seus órgãos13

dirigentes — o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais
regionais, os juízes eleitorais —, a liturgia das suas reuniões,
a capa preta de que não abrimos mão, tudo isto nos confunda,16

às vezes, quanto à verdadeira função primordial da justiça
eleitoral, que é administrativa.

Isso, somado à temporariedade da investidura dos19

juízes, que é um dado altamente positivo da justiça eleitoral,
penhor de sua imparcialidade, dá à sua estrutura de servidores
uma importância absolutamente incomparável com a de22

outros ramos do Poder Judiciário.
Trecho de discurso do então presidente do Tribunal

Superior Eleitoral, ministro Sepúlveda Pertence. Internet:

<www.paranaeleitoral.gov.br> (com adaptações).
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Preservando-se tanto o sentido geral do texto quanto a correção
gramatical, é possível substituir

A “Faz quase 10 anos que assumi” (R.1) por Decorreu 10 anos

desde que assumi.
B “tem o relevo que assume entre nós” (R.11) por possui o

destaque que ostenta entre nós.
C “a capa preta de que não abrimos mão” (R.16) por a toga de

que não deixamos de lado.
D “Isso, somado à temporariedade da investidura dos juízes”

(R.19-20) por Isso, acrescido à temporização da posse dos

juízes.
E “importância absolutamente incomparável com a de outros

ramos” (R.22-23) por valor que não se compara com as

outras partes.

���������

Considerando-se as regras de emprego dos sinais de pontuação,
manter-se-ia a correção gramatical do texto se

A fosse inserida uma vírgula após a palavra “assumi” (R.1).
B fosse inserida uma vírgula após a palavra “traçar” (R.2).
C as vírgulas que isolam o trecho “então não podia imaginar”

(R.3) fossem substituídas por parênteses.
D a expressão “o seu corpo de servidores administrativos”

(R.10-11) fosse colocada entre vírgulas.
E a vírgula após a expressão “justiça eleitoral” (R.17-18) fosse

eliminada.
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Texto para as questões 36 e 37

A vitalidade da República Velha fenece com o1

movimento revolucionário de 1930.
Erigindo, como uns dos seus máximos ideais, a

representatividade e a busca incessante da “verdade material”4

nas eleições, esse acontecimento significou uma autêntica
ruptura com toda a engrenagem coronelista, peça fundamental
da manipulação e da perpetuação das elites no poder.7

Municiado com o Código Eleitoral, aprovado pelo Decreto n.o

21.076, de 24 de fevereiro de 1932, alargou demasiadamente
o corpo eleitoral, instituindo o voto feminino e reduzindo para10

18 anos o limite de idade para ser eleitor, além do sigilo do
sufrágio, obtido com o voto secreto, passo decisivo no
encolhimento das violências e desmandos nas disputas por13

cargos eletivos. No bojo de tais reformas, uma se sobressai e,
de fato, demarca duas fases históricas: a justiça eleitoral. A
criação de uma instituição judiciária formalmente16

independente dos conflitos partidários e incumbida de fazer
o alistamento, a apuração dos votos, o reconhecimento e a
diplomação dos eleitos, antes ao encargo das mesas eleitorais,19

traduziu-se no rejuvenescimento das esperanças populares em
ter procuradores dignos e probos.

Jânio P. da Cunha & José V. Neto. O papel da justiça eleitoral na consolidação da

democracia: eleições de 1994-96. Internet.: <www.buscalegis.ccj.ufsc.br>. (com adaptações).
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Assinale a opção em que o segmento do texto se opõe aos feitos
e idéias do “movimento revolucionário de 1930” (R.2).

A “a busca incessante da ‘verdade material’ nas eleições” (R.4-5)
B “a engrenagem coronelista” (R.6)
C “instituindo o voto feminino” (R.10)
D “reduzindo para 18 anos o limite de idade para ser eleitor”

(R.10-11)
E “sigilo do sufrágio, obtido com o voto secreto” (R.11-12)

����������

O sentido original do texto e a correção gramatical não seriam
preservados se se substituísse 

A “Erigindo, como uns dos seus máximos ideais” (R.3) por
Erigindo tal revolução, como uns dos seus máximos ideais.

B “engrenagem coronelista, peça fundamental da manipulação”
(R.6-7) por engrenagem coronelista, que era uma peça

fundamental da manipulação.
C “de 24 de fevereiro de 1932, alargou demasiadamente o corpo

eleitoral” (R.9-10) por de 24 de fevereiro de 1932, o

movimento revolucionário alargou demasiadamente o

corpo eleitoral.
D “além do sigilo do sufrágio” (R.11-12) por além de ter

instituído o sigilo do sufrágio.
E “passo decisivo no encolhimento das violências e desmandos

nas disputas por cargos eletivos” (R.12-14) por de que foi um

passo decisivo no encolhimento das violências e

desmandos nas disputas por cargos eletivos.
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Entre as opções a seguir, que formam em seu conjunto um texto,
assinale a que se encontra gramatical e textualmente correta,
segundo as exigências da língua escrita em documentos oficiais.

A Proceder-se-á à análise de uma prestação de contas, em que
foi apresentado umas cinco emendas por parte do Partido,
acompanhadas de sucessivos pareceres, surgindo assim uma
necessidade de sistematizar a mesma e a fiscalização
financeira e contábil da Justiça Eleitoral sobre as atividades
do Partido.

B A legislação eleitoral exige o cumprimento de certas
condições do Partido, no que se refere à suas atividades
financeiras e contábeis, previstas em diversas resoluções do
TSE.

C Entretanto, a análise de uma prestação de contas de Partido
em sua efetividade, parece um pouco confuso a efetuação
desta, em função da quantidade, diversidade e até repetição de
exigências legais.

D Diante dessa situação, verifica-se a necessidade de uma
sistematização das exigências, que vise atingir os objetivos
principais da legislação eleitoral e da Justiça Eleitoral na
análise da prestação de contas.

E Em uma segunda “fase”, supondo a detectação de alguma
irregularidade no que se refere às condições determinadas
pela legislação eleitoral, deve-se possibilitar o Partido
de saneamento das faltas.

Opções adaptadas de Internet.: <www.buscalegis.ufsc.br>.
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Entre as opções a seguir, que se encadeiam formando um texto,
assinale a que contém erro gramatical.

A O desenvolvimento acelerado da Internet traz à discussão, de
maneira recorrente, a possibilidade da utilização político-
institucional de seus recursos.

B Especula-se, normalmente, sobre o uso da rede como
instrumento de votação, como meio de aferir, em pouco
tempo, com custos reduzidos, a vontade do eleitor a respeito
dos mais diferentes temas.

C A realização de plebiscitos e referendos se tornaria mais
simples e a democracia representativa poderia alterar seu
caráter, incorporando elementos importantes de democracia
direta.

D Da mesma forma, se o voto por meio da Internet mostrar
viabilidade, a própria escolha dos representantes do povo
poderia ser feita dessa forma, com vantagens evidentes em
termos de economia do processo e comodidade do eleitor.

E Projeta-se ainda outras formas de uso da rede em benefício da
democracia como uma nova e maior transparência das ações
governamentais; a divulgação, junto do eleitor, de
informações sobre propostas e candidaturas; e, até mesmo, a
promoção do diálogo entre candidatos e eleitores — a
construção de comícios virtuais.

Opções adaptadas de Caetano E. P. de Araújo. O voto e a Internet.
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Acerca do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que é composto por

sete juízes, assinale a opção correta.

A O TSE, pelo voto secreto, elege três juízes entre os ministros

do Supremo Tribunal Federal (STF) e dois entre os ministros

do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

B O presidente da República nomeia dois juízes entre seis

advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral,

indicados pelo TSE.

C Não podem fazer parte do TSE cidadãos que tenham entre si

parentesco, ainda que por afinidade, até o quarto grau.

D A nomeação dos juízes escolhidos entre os advogados poderá

recair em cidadão que ocupe cargo de ministro de Estado, mas

o nomeado não poderá exercer mandato de caráter político,

federal, estadual ou municipal.

E O TSE elegerá seu presidente entre os ministros do Supremo

Tribunal Federal; o vice-presidente, entre os ministros do

STJ; e o corregedor eleitoral, entre seus membros.
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Considerando as disposições do Código Eleitoral, assinale a

opção correta.

A Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado,

servirão obrigatoriamente por dois anos, e nunca por mais de

dois biênios consecutivos.

B De cada biênio serão descontados os afastamentos legais

decorrentes de licenças e férias, para compensação futura.

C Os juízes afastados de suas funções na justiça comum por

motivo de licença e férias deverão requerer o afastamento da

justiça eleitoral com antecedência de 60 dias para possibilitar

a convocação de substituto.

D Desde a homologação da respectiva convenção partidária até

a apuração final da eleição, não pode servir como juiz

eleitoral o sobrinho de candidato a cargo eletivo registrado na

circunscrição.

E Os substitutos dos membros efetivos dos tribunais eleitorais

serão escolhidos, na mesma ocasião e pelo mesmo processo,

em número igual ao dobro do previsto para cada categoria.
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De acordo com os comandos contidos na Lei n.o 9.504/1997, as

eleições para presidente e vice-presidente da República,

governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal,

prefeito e vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado

estadual, deputado distrital e vereador dar-se-ão, em todo o país,

no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. Acerca das

eleições, e de acordo com a referida lei federal, assinale a opção

incorreta.

A As eleições de âmbito federal e estadual, vale dizer, para

presidente e vice-presidente da República, governador e vice-

governador de estado e do Distrito Federal, senador, deputado

federal, deputado estadual e deputado distrital são realizadas

simultaneamente.

B As eleições de âmbito municipal, vale dizer, para prefeito,

vice-prefeito e vereador, são realizadas simultaneamente.

C O candidato a presidente ou a governador que obtiver a

maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os

nulos, será considerado eleito.

D Na eleição para prefeito de municípios com mais de 200 mil

habitantes, se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na

primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de

outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados, e

considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos

válidos.

E O partido que, até um ano antes do pleito, não tenha

registrado seu estatuto no TSE, ou não tenha, até a data da

convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, não

poderá participar das eleições.

����������

Acerca do sistema eletrônico de votação e totalização dos votos,

regulado pela Lei n.o 9.504/1997, assinale a opção correta.

A A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema

eletrônico. Em caráter excepcional poderão ser utilizadas

cédulas oficiais e este procedimento será autorizado pelo

TRE.

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.

C A urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os

painéis referentes às eleições majoritárias e, em seguida, os

referentes às eleições proporcionais.

D Caberá à justiça eleitoral definir a chave de segurança e a

identificação da urna eletrônica, garantida a partidos políticos,

coligações e candidatos ampla participação.

E Compete ao TRE disciplinar a hipótese de falha na urna

eletrônica que prejudique o regular processo de votação.
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Um motorista de ônibus de empresa concessionária de
serviço público de transporte do município de Belém perdeu o
controle do veículo, vindo a colidir com carro de particular e, em
seguida, em um poste. Um passageiro do ônibus, vítima desse
acidente, morreu no local.

Tendo como referência a situação hipotética acima, assinale a
opção correta de acordo com o entendimento jurisprudencial do
STF.

A A empresa de ônibus responderá pelo prejuízo ocasionado ao
proprietário do automóvel do particular, aplicando-se a teoria
objetiva da responsabilidade civil do Estado.

B Os parentes do passageiro podem exigir indenização por
danos morais e materiais da empresa de ônibus, que
responderá objetivamente pelos prejuízos.

C A responsabilidade pelos danos ao proprietário do veículo
particular é do município de Belém.

D Apenas o motorista responde civilmente pelos prejuízos
causados, transferindo-se a responsabilidade para a empresa
de ônibus apenas na hipótese de o patrimônio de seu
empregado não ser suficiente para fazer frente à indenização.

E Excepcionalmente, na situação em apreço, haverá a
responsabilização criminal da empresa de ônibus por não
promover a adequada manutenção de sua frota.

���������

Um servidor público praticou crime contra a administração
pública e, por esse mesmo fato, foram instaurados procedimento
administrativo disciplinar e processo criminal. Ante tais fatos, o
advogado do servidor requereu a suspensão do procedimento
administrativo até que transitasse em julgado a sentença penal.

A propósito da situação acima descrita e considerando a
jurisprudência do STF e do Superior Tribunal de Justiça aplicável
ao caso, assinale a opção correta.

A Será considerada correta eventual decisão no sentido de
suspender o procedimento administrativo até o término
definitivo do processo penal, já que este último conduz a
conseqüências jurídicas mais graves, que interferem na
restrição ao direito de liberdade do indivíduo.

B A absolvição criminal somente terá repercussão no
procedimento administrativo se ficar provado, no âmbito
judicial, a inexistência do fato ou que o servidor não foi o
autor do crime.

C A falta de provas no processo criminal impede a
administração de aplicar penalidade ao servidor.

D A prescrição administrativa implica, de igual modo,
impossibilidade de aplicação de pena no âmbito do processo
judicial.

E O correto seria o Ministério Público, como fiscal da aplicação
da lei, requerer a suspensão do processo judicial até que a
administração concluísse o procedimento administrativo.

����������

A remoção de servidor público ocupante de cargo efetivo para

localidade muito distante, com o intuito de puni-lo, caracteriza

A exercício regular de direito.

B exercício do poder hierárquico.

C abuso de forma.

D impropriedade de procedimento.

E desvio de poder.

����������

Em relação à acumulação de cargos e aos vencimentos e

proventos de aposentadoria dos servidores públicos, assinale a

opção que está de acordo com o entendimento do STF.

A É possível a acumulação de mais de uma aposentadoria, se

elas forem relativas a cargos que, na atividade, seriam

cumuláveis.

B As aposentadorias são inacumuláveis em razão do princípio

da moralidade administrativa.

C Permite-se a cumulação de aposentadorias sem restrições se

ficar caracterizado direito adquirido pelo servidor.

D Não há vedação constitucional à acumulação de cargos

públicos, desde que haja compatibilidade de horários e o

acesso tenha se dado por concurso público.

E A Constituição veda a cumulação de cargos públicos por uma

mesma pessoa.

����������

Em relação à composição do Tribunal Regional Eleitoral do Pará

(TRE/PA), assinale a opção correta, de acordo com o seu

regimento interno.

A O integrante do TRE/PA oriundo da classe dos advogados

não pode ocupar outro cargo público demissível ad nutum.

B A indicação e nomeação, pelo presidente da República, do

juiz federal que integra o TRE/PA obedecerá a ordem de

antiguidade na seção judiciária localizada no estado.

C O prefeito municipal que for advogado pode ser indicado para

o cargo de juiz do TRE/PA, desde que haja compatibilidade

de horário de trabalho e que ele opte por apenas uma das

remunerações.

D É vedada a recondução de juiz de direito para o segundo

mandato consecutivo.

E A antiguidade no TRE/PA é aferida pelo tempo de

magistratura.
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Considerando a distribuição dos processos no TRE/PA, assinale

a opção correta, de acordo com o regimento interno.

A Não há distribuição por dependência para que se preserve a

escolha por sorteio do juiz natural.

B O expediente relativo a requisição de servidores será

distribuído a um dos juízes de direito que integrem o

TRE/PA.

C Em caso de término de mandato de relator prevento, o

processo será enviado ao presidente para designação de novo

relator.

D A distribuição do primeiro recurso que chegar ao tribunal

prevenirá a competência do relator para todos os demais casos

do mesmo município, relativos à mesma eleição.

E Não é possível a interposição de petição por meio de fac-

símile.

���������

Em relação à competência do TRE/PA, assinale a opção correta.

A Não se conhece de habeas data no âmbito do TRE/PA,

devendo o relator do caso encaminhar a ação para exame de

uma das varas de fazenda pública da capital.

B Após a distribuição, os autos serão conclusos, em regra, no

prazo de 48 horas ao relator.

C Os conflitos de competência entre os juízes eleitorais do

TRE/PA são decididos pelo TSE, em razão de a justiça

eleitoral ter caráter federal especializado.

D No processo de habeas corpus, o prazo da sustentação oral

é de 15 minutos, podendo ser prorrogado a critério do

presidente do tribunal.

E A pauta de julgamento de habeas corpus será publicada com

antecedência de 48 horas.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova — que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho. Em

seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois

não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.

• Na folha 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.

Ainda não há experiências de especialização para a justiça eleitoral e, para o presidente
do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio Mello, não é necessário que se tenha. 
“O direito é um todo”, diz. Para outros, a especialização eleitoral poderia resolver muitos dos
problemas apontados pelos próprios juízes. É o que pensa o advogado Renato Ventura Ribeiro,
especialista em direito eleitoral. Ele credita o desempenho ruim da justiça eleitoral no combate
ao abuso político e na análise das contas de candidatos à falta de experiência dos juízes
convocados. “Às vezes, o juiz nunca trabalhou na área eleitoral e é convocado para participar
das eleições. ”Essa falta de experiência, segundo Ribeiro, prejudica a análise das contas, pois
o prazo de 30 dias é curto para quem não está familiarizado com a matéria. O que é apontado
como qualidade da especialização, para o procurador-regional eleitoral Mário Bonsaglia é
defeito. Bonsaglia, que também é vice-presidente da Associação Brasileira de Magistrados,
Procuradores e Promotores Eleitorais (ABMPE), defende a tese de que manter o mesmo quadro
nos tribunais eleitorais pode prejudicar a isenção das eleições. “A rotatividade na justiça
eleitoral é importante para garantir a isenção.” O procurador acredita que a falta de
experiência pode ser suprida pelas Escolas Superiores de Magistratura, por meio de cursos. “O
juiz tem o dever de conhecer todas as áreas do direito. Além do mais, existem técnicos para
auxiliá-los na justiça eleitoral.”

Revista Consultor Jurídico, 17/11/2006. Internet:

<www.conjur.estadao.com.br> (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do papel da especialização no

aumento da eficiência da justiça eleitoral. Em seu texto, utilize dados da tabela a seguir.

Resultados do levantamento de opinião, junto a cerca de 3 mil juízes, sobre a atuação da justiça eleitoral, promovido pela

Associação de Magistrados Brasileiros, na abertura de seu encontro anual, em novembro de 2006.

item avaliado

avaliação (%)

boa regular ruim
sem

opinião

controle da possibilidade de determinados indivíduos participarem do
processo eleitoral como candidatos

50,7 25,4 20,0 3,8

controle da propaganda eleitoral 50,0 30,5 17,1 2,5
repressão ao abuso do poder político ou econômico na campanha 29,3 26,0 42,2 2,5
efetividade da legislação eleitoral 45,0 36,3 15,6 3,1
efetividade dos provimentos judiciais 51,1 33,6 11,7 3,6
exame das contas dos partidos políticos dos candidatos 20,4 21,4 55,0 3,2
apuração eletrônica dos votos 95,1 02,0 00,7 2,2

Idem, ibidem.
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