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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26

QUESTÃO 29

Com relação às teorias da comunicação, assinale a opção correta.

Com relação à função da pauta e sua influência no processo de

A A teoria hipodérmica foi formulada em um período histórico
marcado por importantes acontecimentos, entre os quais se
destacam o advento do rádio e a consolidação das democracias
ocidentais.
B A sociedade de massas é um agregado de pessoas que nasce e
vive para além dos laços comunitários e possui uma
comunicação interna frágil, caracterizada pela impessoalidade
e pelo anonimato.
C A psicologia behaviorista contribuiu para a compreensão do
modelo da propaganda ao destacar a importância dos vínculos
do indivíduo com a rede social em que se insere.
D Um dos principais pressupostos da teoria hipodérmica é o da
existência de uma audiência crítica.
E A teoria da bala mágica constituiu-se em oposição ao
paradigma comunicativo estabelecido pela teoria hipodérmica.

produção do noticiário, assinale a opção correta.

QUESTÃO 27

Ainda em relação às teorias de comunicação, assinale a opção
correta.
A De acordo com o modelo funcionalista, compreende-se a
sociedade como um sistema, em que a comunicação
desempenha funções como a detecção de ameaças ao meio, a
organização de sistemas internos para responder a tais ameaças
e a transmissão de heranças culturais.
B Um dos aforismos mais conhecidos de Herbert Marcuse,
teórico da Escola de Frankfurt, é “o meio é a mensagem”.
C Os Estudos Culturais, cujo principal expoente é Stuart Hall,
destacam a passividade da audiência em face do sentido da
mensagem.
D De acordo com a hipótese do agendamento, a mídia não
influencia as decisões e as escolhas da audiência. Estas se
devem à influência do grupo primário a que o público pertence.
E O modelo dos “usos e gratificações” sustenta que a função
principal da mídia é fornecer entretenimento para a audiência.
QUESTÃO 28

A No roteiro da matéria, definem-se não somente as informações
que serão exibidas, mas também a ordem de exibição, no
início, no meio ou no fim da matéria.
B Na apuração da matéria, o repórter deve ouvir as fontes, que
não devem se restringir às de consulta, uma vez que são as de
informação que, de fato, repassam a ele os dados, as opiniões
e as informações que, posteriormente, transformam em notícia.
C O perfil do público leitor orienta a elaboração da pauta de
revistas semanais, mas não a apuração da matéria, a realização
de pesquisas e a redação do texto pelo repórter.
D O editor-chefe é quem define a pauta, escolhe os temas
principais, indica o peso de cada matéria e, em seguida, os
encaminha ao editor setorial responsável.
E A pesquisa vai indicar o que ainda não se conhece sobre o
assunto, para descoberta de ângulos não abordados em
matérias anteriores.
QUESTÃO 30

Com relação a edição de textos e papel do editor, assinale a
opção correta.
A O editor de notícias, além de ter experiência jornalística, tato
profissional e conhecimento das especificidades do meio em
que atua, deve se interessar pela expressão e criatividade
televisual e cinematográfica.

Com base no que dispõe o Código de Ética dos Jornalistas
Brasileiros acerca do direito à informação, assinale a opção correta.

B A formação política, social e cultural do editor não se

A O jornalista, mesmo quando exercer a função de assessor de
imprensa, deve ouvir todas as pessoas envolvidas no tema
abordado por sua reportagem institucional.
B É assegurado ao jornalista o direito de resguardar o sigilo
da fonte nos casos em que a divulgação dessa fonte a expuser
a riscos.
C A divulgação da informação de forma precisa e correta é dever
dos meios de comunicação, mas depende da orientação política
e dos interesses econômicos dos proprietários das empresas
jornalísticas.
D A prestação de informações pelas organizações públicas deve
ser considerada uma obrigação social. O mesmo não se aplica
às organizações privadas, comprometidas apenas com a
satisfação de seus próprios interesses.
E O jornalista pode recorrer à cláusula de consciência para
justificar a sua recusa em ouvir opiniões divergentes das suas.

anular tendenciosidades mediante o relato objetivo dos fatos e

evidencia na edição das matérias, uma vez que é possível
de suas implicações para todos os setores da sociedade.
C Em telejornalismo, o título da matéria não equivale ao lide do
jornalismo impresso, razão pela qual não deve ser o elemento
de destaque da notícia veiculada no telejornal.
D O título de uma matéria de telejornal deve atrair a atenção do
telespectador, para que a notícia a ser veiculada seja
imediatamente individualizada na mente do telespectador.
E O exame da carga emotiva das matérias preparadas para
veiculação não compete ao editor de notícia, que deve se
preocupar apenas em analisar cuidadosamente a sua carga
informativa.
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QUESTÃO 31

Com relação a recursos e planos de imagem, assinale a opção
correta.
A A panorâmica é o movimento da câmara, deslocando-a (de um
lugar para outro) no sentido horizontal e vertical, sem deslocar
o eixo da câmara.
B Em telejornalismo, o movimento panorâmico é frequentemente
utilizado por conferir dinamicidade à matéria e fornecer ao
telespectador visão ampla do cenário da gravação.
C Travelling consiste em um movimento óptico de aproximação
do objeto mediante o deslocamento da câmara para a frente.
D Fundamental na linguagem telejornalística, a técnica dos 180
graus consiste na sucessão de atitudes técnicas relativas ao
enquadramento de planos para a produção de entrevistas
televisivas.
E Movimentos ópticos, como a panorâmica, e mecânicos, como
o zoom, são importantes recursos da prática telejornalística.
QUESTÃO 32

Com relação à direção de imagens nas gravações em estúdio,
assinale a opção correta.
A A linguagem de direção é a forma usada pelo responsável pela
direção para expor de maneira eficiente sua ideia e sua
concepção.
B Um diretor deve saber quando utilizar ou não o efeito do corte
de uma cena; para isso ele deve observar a regra segundo a
qual a introdução de um corte em uma cena independe da
dinâmica dessa cena.
C O diretor, que é responsável pela criação da planta baixa do
cenário, deve acompanhar diretamente a execução final do
projeto pelo cenotécnico.
D O trabalho do diretor, único responsável pelo resultado final
das imagens, começa com a visita ao set de gravação ou
estúdio.
E A função do diretor no set de filmagem inclui a de registrar o
que foi escolhido para ser filmado.
QUESTÃO 33

A respeito da linguagem audiovisual, movimentos, enquadramentos
e ajustes de imagem, assinale a opção correta.
A No plano subjetivo, a câmera se torna os olhos do personagem,
fazendo que o espectador veja o que ele vê.
B Plano sequência é aquele em que a câmera acompanha a ação
durante uma cena, fazendo-se pequenos cortes apenas nas
mudanças de ambientes.
C Tomadas são as maiores unidades de ação de cada cena,
gravadas com corte.
D O plano americano difere do plano médio, pois apresenta o
personagem acima da cintura, enquanto, no plano médio, os
personagens são visualizados acima dos joelhos.
E O termo plongê identifica o posicionamento da câmera para a
captura de imagens de baixo para cima, e o contraplongê, de
cima para baixo.

QUESTÃO 34

Considerando que a maneira de justapor, cortar e inserir imagens,
bem como a de sonorizar ou utilizar efeitos, determina a linguagem
de comunicação do vídeo, assinale a opção correta acerca da edição
de vídeos.
A Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento da
informática e dos equipamentos de vídeo, as imagens puderam
ser transferidas para o hard disk (HD) do computador e, por
meio de um software, o sistema de edição passou a ser não
linear.
B As estações de edição linear necessitam de um dispositivo
(placa) de captação de vídeo aliado a um software de edição
para transferir as imagens de vídeo para o HD do computador.
C Fade é o efeito em que a imagem se funde com outra
sobreposta; o fade in caracteriza a fundição de uma imagem
com outra, de maneira gradativa; e o fade out caracteriza-se
pelo desaparecimento de uma imagem para o surgimento de
outra.
D A edição linear é um sistema analógico de edição de vídeo, por
meio de gravação de fita para fita, no qual se interligam, no
mínimo, dois equipamentos.
E Na edição linear, os créditos, aberturas ou vinhetas são
inseridos no início da gravação por meio de um software
denominado gerador de caracteres (CG), que é conectado ao
sistema.
QUESTÃO 35

Unidade móvel é uma viatura para transmissão externa, onde é
montada uma miniestação de televisão. Acerca da operação técnica
de equipamentos de uma unidade móvel, assinale a opção correta.
A Um equipamento de micro-ondas envia sinais digitais de um
transmissor para um receptor. Usado, inicialmente, em
televisão e rádio para ligar o estúdio à torre de transmissão,
atualmente esse equipamento não é muito utilizado na
cobertura ao vivo de eventos e reportagens devido às
interferências externas.
B A fita de videoteipe é usada para gravação, reprodução e
edição não linear de programas. Diferentemente da fita de
áudio, a fita de vídeo é uma tira de plástico revestida por uma
camada de partículas de metal magnetizável.
C Equipamento eletrônico usado para corte ou mixagens de sons
e imagens, o switcher é utilizado pelo diretor de TV para
colocar imagens no ar ou gravar fontes de áudio e vídeo
selecionadas.
D A câmera de vídeo é um equipamento que capta imagens e
áudio e os converte em sinais magnéticos.
E Os mixers de áudio, também chamados de mesa de áudio ou
console, possuem vários canais onde são misturadas, na
medida desejada, várias fontes de som.
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QUESTÃO 36

Assinale a opção correta com referência à interpretação de roteiros
e à captação de imagens para produções cinematográficas, em
diferentes gêneros e formatos.
A

B

C

D

E

Na captação da imagem, o tamanho da imagem e o ângulo da
câmera determinam quanto do assunto o espectador verá,
independentemente do ponto de vista.
A narrativa, que conta sobre algum fenômeno a partir de uma
ideia inicial, costuma ter, no roteiro cinematográfico, todos os
seus elementos preservados, mas transformados em partes
visualizáveis. Cada momento distinguível do roteiro é também
chamado de cena, pela qual se define a situação espacial e
temporal daquele momento constitutivo da história.
Em uma filmagem, para mostrar o cenário, deve-se usar um
plano geral ou, na presença de uma natureza abundante, um
grande plano geral. O plano médio é usado para enfatizar uma
ação em particular ou para isolar um ator ou uma ação,
enquanto closes são utilizados para exibir objetos muito
pequenos em tela cheia.
Em cinema, o projeto inicial é o roteiro, uma forma artística
constituída pelo texto escrito. O roteiro, no entanto, não existe
por si só; é elaborado para que, a partir dele, um filme seja
efetivamente realizado.
No espaço que se constitui entre a existência do roteiro original
e a existência do filme não pode haver tensões nem limites
impostos por diferentes tipos de linguagem.

QUESTÃO 37

Com referência a enquadramentos, movimentos de câmeras,
fotografia e técnicas de iluminação, assinale a opção correta.

QUESTÃO 38

Assinale a opção correta acerca de atividades de operação e uso de
equipamentos de gravação e filmagem.
A Steadycam é um suporte para câmera preso ao colete do
operador, utilizado em tomadas que exijam agilidade do
operador de câmera e estabilidade da imagem, em áreas
estreitas ou em que haja pouco espaço para uso de tripés ou
trilhos, ou em tomadas em movimento, como em uma corrida,
para acompanhar alguma cena, simulando o ponto de vista de
um dos personagens.
B Uma imagem pode retratar um ou vários centros de interesse.
A atenção do espectador deve ser atraída para as diversas
partes significativas da cena, com igualdade de importância,
caso haja mais de um centro de interesse.
C Se, ao longo da história, o cinema pode ser visto como um
processo de democratização do lazer, que antes era
proporcionado para poucos pelo teatro e pela literatura, o
cinema digital representa um novo patamar de elitização do
lazer, por meio da substituição da praça pública pelo shopping
center, com as salas multiplex e suas bombonières, mais
refinadas e com público cada vez mais seleto.
D Na etapa de edição do filme, uma tomada de câmera de trinta
segundos irá fornecer exatamente trinta segundos de material
pós-edição.
E De acordo com o tipo de ângulo de posicionamento, a câmera
pode ser classificada como objetiva, subjetiva, ou, ainda,
câmera ponto de vista. Nas tomadas com a câmera objetiva, o
espectador

A Desde panorâmicas e tilts, até o uso de carrinhos e gruas, os
movimentos de câmera obedecem à mesma lógica: o diretor do
filme e o diretor de fotografia têm de saber onde querem
começar, o que pretendem com o movimento e como querem
terminar o plano.
B Em dias ensolarados, o horário do meio da manhã e o do meio
da tarde são períodos críticos para se filmarem pessoas ou
paisagens, pois os raios solares estão na vertical e resultam em
sombras densas e de relevo para a imagem.
C Em fotografia e iluminação, quando se fala em luz quente ou
fria, se refere ao calor físico da lâmpada, e não ao tom de cor
que ela dá ao ambiente.
D As cores normalmente associadas ao calor — vermelho, laranja
e amarelo — possuem temperaturas de cor altas, acima de
3.200 kelvins. As cores tidas como frias, como o azul e o
verde, têm temperaturas de cor baixas, abaixo de 3.200
kelvins.
E A objetiva zoom é identificada pela relação entre seus ângulos
mais aberto e mais estreito. Assim, uma objetiva zoom que
apresente grande-angular de 50o e um ângulo mais fechado de
5o é conhecida como zoom de 5:1, ou zoom de 5 vezes.

sente-se

posicionado

como

se

estivesse,

fisicamente, dentro do filme, seja como participante ativo, seja
colocado na posição de algum personagem, observando a cena
por meio do ponto de vista desse personagem.
QUESTÃO 39

Assinale a opção correta, a respeito da captura — por computador
— da compressão e edição de vídeo.
A A compressão no padrão MPEG-4 é classificada como lossless,
isto é, sem perda de qualidade.
B A captura por meio de uma conexão firewire tem certas
vantagens; uma delas é a maior precisão na indicação dos
trechos, com a utilização de timecode.
C Para a captura do sinal analógico, não é necessária a sua
conversão para digital.
D O padrão MPEG-2 é recomendado para edições por gerar
notórios ganhos de qualidade.
E Em geral, a edição do formato DV exige mais capacidade de
processamento que a do formato HDV.
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 43

Acerca de TV digital, assinale a opção correta.

A respeito da organização do estado do Espírito Santo e à luz da
Constituição desse estado, assinale a opção correta.

A Na América Latina, Brasil, Chile e Uruguai são os países que
se utilizam do SBTVD.

A Entre as competências dos municípios, encontra-se a
competência legislativa para tratar sobre assunto de interesse
local e suplementar a legislação federal e estadual no que
couber, bem como legislar acerca de incorporação, anexação,
fusão e desmembramento de municípios.
B A administração pública tem o dever de revogar os próprios
atos quando contiverem vícios que os tornem ilegais, bem
como a faculdade de anulá-los por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados, em qualquer caso, os direitos
adquiridos e o devido processo legal.
C O controle dos atos administrativos deve ser exercido pelos
poderes públicos e pela sociedade civil, na forma que dispuser
a lei, assegurando-se o controle popular por meio de audiência
pública e do recurso administrativo coletivo, entre outros,
salvo em matéria de execução orçamentária, em face das
questões técnicas e peculiares do tema.
D São requisitos essenciais à validade dos atos administrativos:
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência, finalidade, interesse público, motivação suficiente
e razoabilidade.
E A intervenção do estado no município somente ocorrerá
quando autorizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo ao dar provimento a representação para
assegurar observância de princípios indicados nas
Constituições Federal e estadual ou pela AL/ES para a
execução de lei estadual que esteja sendo desatendida,
competindo ao governador o efetivo cumprimento, por meio de
decreto.

B A televisão digital brasileira utiliza o padrão MPEG-4
ou H.264 na codificação do vídeo transmitido.
C Ao se assistir a um mesmo programa em uma TV digital e em
uma analógica, lado a lado, é correto afirmar que, na chegada
das imagens no equipamento digital, há determinado atraso, ou
delay. Isso se dá pela maior demora dos sinais digitais viajarem
no espaço-tempo.
D São consideradas como alta definição as resoluções:
480 p, 720 p e 1.080 p.
E O Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) é baseado
no sistema europeu de televisão digital.
QUESTÃO 41

Com relação a edição de vídeos e suas várias fases, assinale a opção
correta.
A Em um computador devidamente equipado, a renderização de
efeitos não é necessária.
B Quando se captura no formato HDV para edição não linear,
permite-se uma precisão de quadro.
C A timeline é um recurso típico de edição não linear em que se
pode organizar e sobrepor trilhas de vídeo e áudio. Permite que
se troquem rapidamente de lugar as trilhas e se insiram efeitos
com a mesma facilidade; essa é a característica que distingue
o processo de edição linear do de edição não linear.
D A transição do tipo dissolve (crossfade) serve para indicar uma
mudança de tempo ou local dentro de uma cena. Essa transição
somente pode ser inserida na fase de pós-produção.
E Não é possível a inserção de efeitos na edição linear.
QUESTÃO 42

Assinale a opção correta, com relação aos sistemas de cor.
A Os sistemas de cor se aplicam a transmissões de TV Digital.
B O sistema PAL-M — utilizado no Brasil — também é utilizado
em outros países da América Latina.
C As produtoras de filmes internacionais distribuiem, no Brasil,
DVDs com o sistema de cor PAL-M, devido à impossibilidade
de reprodução de conteúdo NTSC pela maioria dos televisores
brasileiros.
D O sistema PAL foi criado no Japão com o objetivo de corrigir
certas imperfeições presentes, na época, no sistema NTSC.
E O sistema PAL é mais atual que o sistema NTSC.

QUESTÃO 44

Ainda a respeito da organização do estado do Espírito Santo, à luz
da respectiva Constituição estadual, assinale a opção correta.
A É garantido o direito do servidor público civil à livre
associação de classe e à sindicalização, sendo vedado
expressamente o direito de greve aos civis e aos servidores
policiais militares.
B O cálculo integral ou proporcional da aposentadoria será
feito com base na remuneração do respectivo servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, sendo vedado o
acréscimo, no cálculo do provento, do valor de vantagens,
ainda que recebidas de forma permanente.
C A estabilidade do servidor público nomeado para cargo em
provimento efetivo, em virtude de concurso público, será
efetivada após três anos de exercício. Esse servidor somente
poderá perder o cargo durante o período de aquisição da
estabilidade por sentença judicial ou sindicância.
D É vedado ao servidor público, de forma categórica, sob
pena de demissão, a participação, como proprietário, sócio ou
administrador, de empresa fornecedora de bens e serviços,
executora de obras ou que realize qualquer modalidade de
contrato, de ajuste ou compromisso com o estado.
E São permitidos ao servidor público da administração direta,
autárquica e fundacional a candidatura e o exercício de
mandato eletivo, incluindo o de dirigente sindical, garantindose, em qualquer caso, o pagamento das vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo
eletivo, sendo vedada a sua exoneração ou dispensa, desde o
registro de sua candidatura, até um ano após o término do
mandato, salvo se, nos termos da lei, ele cometer falta grave.
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QUESTÃO 45

Com referência à organização dos poderes do estado do Espírito
Santo, segundo a respectiva Constituição estadual, assinale a opção
correta.
A A decisão do TCE/ES de que resulte imputação de débito ou
multa terá eficácia de título executivo judicial que, caso não
seja pago, será executado perante o próprio TCE/ES.
B É dever do TCE/ES prestar assessoria e orientação técnica
permanente às prefeituras e câmaras municipais, de modo a
prevenir e reparar danos ao erário.
C A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial do estado, dos municípios e das entidades da
administração direta e indireta dos seus poderes será exercida
pelo TCE/ES mediante controle externo.
D Caso conclua pela irregularidade de determinada despesa
e, por isso, solicite à respectiva autoridade governamental
esclarecimentos, mas não seja atendida ou o seja de modo
insuficiente, a comissão de fiscalização permanente específica
dos Poderes Legislativos estadual e municipais deverá requer
pronunciamento conclusivo do TCE/ES sobre a matéria. Nesse
caso, se o TCE/ES entender irregular a despesa, a referida
comissão, caso julgue que o gasto possa causar dano
irreparável ou grave lesão à economia pública, deverá propor
à AL/ES ou à câmara municipal a sustação da despesa.
E Entre as competências do TCE/ES estão a de aplicar aos
responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, entre outras cominações, multa
proporcional ao vulto do dano causado ao erário, e a de
ordenar o imediato cumprimento da lei e a pronta sustação da
execução de atos ou contratos.
QUESTÃO 46

Acerca da organização do Poder Legislativo capixaba, assinale a
opção correta à luz da sua Constituição.
A A iniciativa de lei acerca da organização do Ministério
Público, da Procuradoria-Geral e da Defensoria Pública é
privativa do governador do estado.
B As deliberações da AL/ES devem ocorrer em sessões públicas,
tomadas por maioria de votos diretos, secretos e pessoais, com
a presença da maioria absoluta de seus membros.
C As CPIs, que têm poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento
interno da AL/ES, são criadas mediante requerimento de um
terço dos seus membros para apurar irregularidades, podendo
os fatos justificadores da criação da CPI ser determinados no
curso da investigação, que poderá ter prazo indeterminado.
D Não pode haver emenda à Constituição na vigência de
intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio que
abranja o território estadual e, caso seja rejeitada, a matéria
constante do projeto de emenda constitucional somente poderá
constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa
mediante proposta da maioria absoluta dos membros da
AL/ES.
E O processo legislativo assegura a iniciativa e participação
popular, podendo qualquer eleitor apresentar à AL/ES projeto
de lei ou proposta de emenda à Constituição, devidamente
articulados e subscritos por, no mínimo, 5% dos eleitores
do estado.

QUESTÃO 47

Assinale a opção correta com base na Resolução n.º 2.890/2010.
A Constitui ato privativo do segundo secretário, em auxílio ao
presidente, decidir, em última instância, recursos contra
parecer contrário à confirmação no serviço público de
servidores em estágio probatório.
B Todos os servidores públicos ocupantes de cargos pertencentes
ao quadro próprio e permanente da AL/ES são lotados em sua
Secretaria, cuja função é a de apoio ao exercício das
competências constitucionais, legais e regimentais da AL/ES.
C À Mesa da AL/ES compete dar posse a todos os servidores
públicos ocupantes de cargos pertencentes ao seu quadro
próprio e permanente e de cargos de provimento em comissão,
de livre nomeação e exoneração, de recrutamento amplo.
D As funções típicas da Secretaria da AL/ES incluem o apoio à
função administrativa.
E A Mesa é o órgão máximo de administração da AL/ES e possui
a atribuição de orientar todos os demais órgãos que integram
a estrutura dos serviços administrativos da AL/ES; sua direção
e suas decisões serão adotadas por ato singular do seu
presidente.
QUESTÃO 48

Ainda com base na Resolução n.º 2.890/2010, assinale a opção
correta.
A Compete ao titular de cada órgão, visando à melhoria da
qualidade de seus serviços, a indicação à chefia imediata do
conteúdo programático a ser desenvolvido, objetivando a
promoção de treinamento e capacitação dos servidores que lhes
são subordinados.
B Admite-se a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a
coordenação ou execução das atividades internas destinadas à
formação, à qualificação, ao treinamento e ao aperfeiçoamento
dos servidores da AL/ES, desde que por tempo certo e valor
determinado.
C É vedado, categoricamente, o aperfeiçoamento ou treinamento
dos servidores da AL/ES por meio de curso externo,
competindo tal função à Escola do Legislativo.
D É requisito exclusivo para promoção na carreira a participação
nos cursos de qualificação, treinamento e aperfeiçoamento dos
servidores da AL/ES ofertados pela Escola do Legislativo.
E É assegurada promoção para todos os integrantes das carreiras,
incluindo os ocupantes de cargo de provimento em comissão,
sendo imprescindível o atendimento dos requisitos por
merecimento ou por antiguidade.
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QUESTÃO 49

QUESTÃO 51

Considerando as disposições do RI-AL/ES — Resolução n.º
2.700/2009 — sobre o funcionamento da casa legislativa e a eleição
de sua Mesa Diretora, assinale a opção correta.
A A eleição da Mesa, assim como o preenchimento de qualquer
vaga nela ocorrida, se dará com a tomada nominal de votos em
aberto, por maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio e
maioria simples em segundo escrutínio.
B Os candidatos diplomados deputados estaduais tomarão posse
e prestarão compromisso no dia 1.º de janeiro do primeiro ano
da legislatura, entendendo-se esta como sendo o período de
quatro anos de mandato parlamentar.
C A convocação extraordinária da AL/ES, em caso de urgência
ou interesse público relevante, somente será possível por
iniciativa da maioria de seus membros.
D Regimentalmente,

considera-se

sessão

legislativa

extraordinária aquela realizada em dias ou horas diversos dos
prefixados para a sessão legislativa ordinária.
E Sessões especiais são aquelas realizadas para grandes
comemorações, posse, homenagens especiais e instalação dos
trabalhos legislativos.
QUESTÃO 50

Tendo em vista as normas regimentais sobre a Mesa Diretora, as
comissões, os líderes e os blocos parlamentares, assinale a opção
correta.
A As deliberações do Colégio de Líderes serão tomadas mediante
consenso entre seus integrantes e, quando isso não for possível,
prevalecerá o critério da maioria absoluta, considerados
equitativamente os votos dos líderes de cada bancada.
B O governador do estado poderá indicar deputados para os
cargos de líder e vice-líder do governo, os quais atuarão junto
ao Colégio de Líderes, dispondo das mesmas prerrogativas de
que dispuserem os líderes dos partidos e blocos parlamentares.
C Três ou mais partidos, por deliberação de suas respectivas
bancadas, poderão constituir bloco parlamentar, que gozará do
mesmo tratamento dispensado pelo RI-AL/ES às organizações
partidárias com representação na AL/ES.
D Na composição da Mesa Diretora e das comissões da AL/ES,
será obrigatoriamente assegurada a representação de todos os
partidos e blocos parlamentares que tenham assento na casa
legislativa.
E Nenhuma comissão, seja permanente ou temporária, terá
menos de um décimo, nem mais de três décimos, do total dos
membros da AL/ES.

Assinale a opção correta acerca das comissões permanentes, de
acordo com o RI-AL/ES.
A As comissões, assim como as frentes parlamentares, têm
competência para aprovar instruções normativas, de forma
complementar às disposições contidas no RI-AL/ES, com o
objetivo de regulamentar os trabalhos, a organização interna,
a tramitação e a discussão de proposições e temas no seu
respectivo âmbito.
B Todos os deputados, inclusive os membros da Mesa Diretora,
têm o direito de integrar, como titulares, no mínimo uma
comissão, salvo se estiverem sem filiação partidária.
C Desde que receba o aval da bancada a que pertença, o
deputado poderá, sem limite máximo, ser titular de quantas
comissões permanentes forem atribuídas à sua representação
partidária.
D As comissões especiais serão criadas exclusivamente por
proposta de um terço dos deputados, submetidas à aprovação
do plenário, devendo constar expressamente do ato de sua
criação o motivo e a finalidade do trabalho que irá
desenvolver.
E As comissões de representação poderão ser propostas pelo
presidente da AL/ES, de ofício ou a requerimento de qualquer
deputado, dispensada a sua apreciação pelo plenário, para
cumprir missão autorizada, compreendida esta como a que
implique o afastamento do parlamentar pelo prazo máximo de
três sessões.
QUESTÃO 52

De acordo com o que estabelece o RI-AL/ES a respeito dos
requerimentos e proposições dos deputados e comissões, assinale
a opção correta.
A A retirada de projeto de lei, em qualquer fase do seu
andamento, deverá ser requerida pelo seu autor à Mesa,
sendo-lhe facultado reapresentar o projeto na mesma sessão
legislativa, independentemente de deliberação do plenário, mas
apenas por uma única vez.
B Todas as proposições cujo processo de votação não for
concluído no período da legislatura serão automaticamente
arquivadas.
C Chama-se indicação a proposição em que se sugerem aos
poderes do estado medidas de interesse público cuja iniciativa
legislativa ou execução administrativa não seja de competência
do Poder Legislativo.
D Terá de ser escrito, dependerá de deliberação do plenário e
será submetido a discussão o requerimento que solicitar
informações oficiais dos órgãos da administração pública.
E Os projetos de decreto legislativo são destinados a regular,
com eficácia de lei ordinária, matérias da competência
privativa da AL/ES e as de caráter político, processual,
legislativo ou administrativo.
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QUESTÃO 53

Acerca do processo de debate e deliberação das proposições no
âmbito do Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo, assinale
a opção correta.
A A votação de qualquer matéria poderá ser adiada, mesmo
estando em regime de urgência, desde que o adiamento seja
requerido pela maioria dos membros da AL/ES.
B Como regra, as deliberações do plenário são tomadas pela
maioria absoluta dos votos, devendo estar presentes, no
mínimo, dois terços dos deputados.
C O deputado só poderá apartear o orador se dele obtiver
permissão, devendo o tempo do aparte ser definido e
controlado pelo presidente da sessão legislativa.
D Sempre que julgar conveniente o adiamento da discussão de
uma proposição, o deputado poderá requerê-lo verbalmente,
mas, tendo sido adiada uma vez a discussão, só haverá novo
adiamento se requerido pela maioria dos membros da AL/ES.
E Considera-se processo simbólico de votação aquele em que os
parlamentares, mesmo ausentes, deixam registrados seus votos
junto à Mesa Diretora.
QUESTÃO 54

QUESTÃO 55

Acerca do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado
do Espírito Santo — Lei Complementar n.º 46/1994 —, assinale a
opção correta.
A Considera-se remuneração o vencimento do cargo efetivo,
excluídas as vantagens pecuniárias pagas ao servidor.
B Quando não satisfizer as condições do estágio probatório, o
servidor público será exonerado de ofício.
C Após adquirir estabilidade, o servidor público só perderá o
cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
D No âmbito da administração direta do Poder Executivo, de suas
autarquias e fundações públicas, os concursos serão realizados
pela secretaria de Estado responsável pela administração de
pessoal.
E As indenizações e os auxílios financeiros pagos ao servidor
incorporam-se ao seu vencimento ou provento, nos casos e
condições indicados em lei.
QUESTÃO 56

Considerando as disposições da Lei Complementar n.º 46/1994

Assinale a opção correta no que diz respeito à disciplina regimental
sobre o comparecimento de autoridades públicas à AL/ES.

sobre os servidores do Poder Legislativo do Espírito Santo, assinale

A O presidente do TCE/ES poderá comparecer à AL/ES e suas
comissões, mas apenas por sua própria iniciativa, mediante
entendimentos com a Mesa ou com a presidência de comissão,
para prestar informações sobre assunto previamente
determinado.

A As penas disciplinares dos servidores integrantes do Poder

B O governador do estado deverá comparecer anualmente à
AL/ES, em sessão especial, para apresentar relatório sobre
sua administração, sendo vedado aos deputados dirigir-lhe
indagações durante a sessão.
C O secretário de Estado convocado, durante sua exposição ou
resposta às interpelações, bem como o deputado, ao dirigir
suas perguntas, poderão tratar dos assuntos que julgarem
mais convenientes, sem se restringirem ao tema objeto da
convocação, desde que tais assuntos tenham relevância política
e administrativa.
D A ausência da autoridade convocada para prestar informações,
sem justificação adequada, importará crime de
responsabilidade, conforme dispõe a Constituição do Estado
do Espírito Santo.
E A convocação de secretário de Estado para comparecer à
AL/ES terá de ser votada pelo plenário, por maioria de votos,
mas, se a convocação for para depor perante comissão, a
decisão deverá se dar no âmbito da própria comissão.

a opção correta.

Legislativo serão aplicadas pelos seus superiores hierárquicos,
nos casos de advertência e suspensão, e pelo presidente do
órgão legislativo, nos casos de demissão, cassação de
aposentadoria ou disponibilidade.
B Como órgão de deliberação superior do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do
Espírito Santo, o Conselho Administrativo contará com dois
representantes do Poder Legislativo, indicados pela entidade
representativa de seus servidores.
C Estão vinculados ao regime próprio de previdência do Estado,
na condição de segurados, os servidores do Poder Legislativo
titulares de cargo efetivo em atividade, os em disponibilidade,
os estáveis no serviço público e os inativos.
D Os vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo
devem observar, como parâmetro, os vencimentos atribuídos
aos servidores do Poder Judiciário.
E A concessão de licença para tratar de assuntos particulares,
aos servidores do Poder Legislativo, assim como aos dos
Poderes Executivo e Judiciário, é de competência do secretário
de Estado responsável pela administração de pessoal.
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QUESTÃO 57

Assinale a opção correta considerando as disposições gerais da Lei
Complementar n.º 46/1994.
A O servidor público poderá ausentar-se do serviço por, no
máximo, um dia, sem qualquer prejuízo, para a prestação de
concurso público.
B Na nomeação para cargo em comissão, se dará preferência ao
servidor público efetivo ocupante de cargo de carreira técnica
ou profissional, atendidos os requisitos definidos em lei.
C Posse é o ato de aceitação expressa das atribuições, deveres e
responsabilidades inerentes ao cargo público, formalizado com
a assinatura do termo próprio pelo empossando, sendo vedado
ao servidor, nesta circunstância, fazer-se representar por
terceiros.
D O regime normal de trabalho será de oito horas diárias para os
servidores ocupantes de cargos efetivos; já ao detentor de
cargo em comissão e de função gratificada exigir-se-á
dedicação integral ao serviço, sem jornada definida.
E O servidor público perderá um terço da remuneração do dia em
que faltar injustificadamente ao serviço ou deixar de participar
de programa de formação, especialização ou aperfeiçoamento
em horário de expediente.
QUESTÃO 58

À luz da Resolução n.º 1.775/1995, que instituiu o Código de Ética
e Decoro Parlamentar, assinale a opção correta.
A A censura será verbal ou escrita, podendo, em ambos os
casos, ser aplicada pelo presidente da AL/ES, em sessão, ou
pelo corregedor geral, no âmbito de sua competência.
B A perda de mandato do parlamentar será decidida pelo
plenário, em processo de votação nominal e por dois terços
dos votos dos membros da AL/ES, mediante representação
da Corregedoria Geral.
C A Corregedoria será constituída por corregedor geral e vicecorregedor, eleitos pelo plenário para mandato de dois anos,
vedada a recondução dentro da mesma legislatura.
D A representação contra deputado por fato sujeito às penas de
suspensão do exercício do mandato ou de perda do mandato
deverá ser encaminhada à Corregedoria Geral, órgão ao qual
compete promover a devida apuração dos fatos e das
responsabilidades.
E Como medida disciplinar decorrente da infringência da ética
e do decoro parlamentar, a advertência será aplicada ao
deputado pelo plenário da AL/ES, resguardado o princípio da
ampla defesa.

QUESTÃO 59

No que tange aos atos relacionados à ética parlamentar, às vedações
constitucionais e às obrigações dos deputados, à luz do que dispõe
o Código de Ética e Decoro Parlamentar, assinale a opção correta.
A O deputado terá de apresentar anualmente à Mesa Diretora a
sua declaração de bens e fontes de renda e passivos, incluindo
todos os passivos de sua própria responsabilidade, de seu
cônjuge, companheira ou companheiro, ou de pessoas jurídicas
de direito privado por ele controladas.
B É expressamente vedado ao deputado firmar ou manter
contrato de qualquer teor com pessoa jurídica de direito
público, empresa pública, sociedade de economia mista ou
empresa concessionária de serviço público.
C A celebração, por deputado, de contrato com instituição
financeira controlada pelo poder público é considerada
incompatível com a ética e o decoro parlamentar e passível de
punição com a perda do mandato.
D É expressamente vedado ao deputado, desde a expedição do
diploma, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa
que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica
de direito público.
E Cabe à Mesa Diretora da AL/ES providenciar a divulgação da
declaração anual de imposto de renda dos parlamentares no
órgão de publicação oficial, em forma resumida.
QUESTÃO 60

Assinale a opção correta acerca das disposições da Resolução
n.º 2.018/2001, que instituiu a Ouvidoria Parlamentar da AL/ES.
A A Ouvidoria Parlamentar se constitui de um ouvidor geral —
parlamentar escolhido pela Mesa Diretora — e de um ouvidor
substituto, designado, também pela Mesa, entre servidores
efetivos de nível superior da AL/ES.
B As petições, representações ou queixas apresentadas serão
recebidas e examinadas pela Ouvidoria Parlamentar, desde
que envolvam matéria de competência da AL/ES e sejam
imputadas a membros ou a servidores da Casa.
C Compete à Ouvidoria Parlamentar, entre outras atribuições,
propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos
legislativos e administrativos, bem como ao aperfeiçoamento
da organização do Poder Legislativo.
D Visando proporcionar um atendimento amplo aos cidadãos, a
Ouvidoria Parlamentar oferece serviços de Internet e de linha
telefônica gratuita para o recebimento de reclamações,
denúncias ou sugestões sobre ações ou omissões do Poder
Legislativo, vedado o atendimento de caráter pessoal e verbal.
E Funcionará como secretário executivo da Ouvidoria
Parlamentar, com atribuição de supervisionar e gerenciar
todas as atividades do setor, um servidor designado e
hierarquicamente subordinado ao ouvidor parlamentar geral.
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