
- Verifique se este caderno de prova contém um total de 70 questões, numeradas de 1 a 70.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:
- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, fazendo um traço bem forte no quadrinho que aparece 

abaixo dessa  letra.

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas e  30 minutos para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção: As questões de números 1 a 10 baseiam-se nos
textos apresentados abaixo. O texto I inclui-se en-
tre as obras escritas no período colonial, que
transmitiam informações sobre a terra recém-
descoberta. O texto II foi publicado durante as
comemorações dos 500 anos da descoberta do
Brasil.

Texto I

O alimento ordinário desta terra que serve de pão se

chama mandioca, e são umas raízes como de cenouras, ainda

que mais grossas e compridas. Estas deitam umas varas, ou

ramos, e crescem até altura de quinze palmos. Estes ramos são

muito tenros e têm um miolo branco por dentro, e de palmo em

palmo têm certos nós. E desta grandura se quebram, e plantam

na terra em uma pequena cova, e lhes ajuntam terra ao pé, e

ficam metidos tanto quanto basta para se terem, e daí a seis, ou

nove meses têm raízes tão grossas que servem de mantimento.

Contém esta mandioca debaixo de si  muitas espécies e

todas se comem ... e a todos engorda e cria grandemente,

porém se acaba de espremer, beberem aquela água só por si,

não têm mais vida que enquanto lhe não chega ao estômago.

Destas raízes espremidas e raladas se faz farinha que se

come ...

(Fernão Cardim, Tratados da terra e gente do Brasil. In:
Antonio Carlos Olivieri e Marco Antonio Villa (orgs). Cronistas do
descobrimento. São Paulo: Ática, 3.ed., 2002, p. 130-131)

Texto II

“O pobre come farinha de mandioca três vezes ao dia. É

café misturado com farinha de manhã, farinha com carne-seca

ou ovo no almoço e farinha com tapioca ou outro complemento

à noite”, diz um pesquisador da Embrapa (Empresa Brasileira

de Pesquisa Agropecuária).

Justifica-se, aí, um dos nomes da mandioca: pão-de-

pobre. Na boca do povo, a raiz tem muitos outros, que variam

às vezes de acordo com a espécie, outras de acordo com a

região: uaipi, aipim, castelinha, macaxeira, maniva.

O nome mais corrente é de origem tupi. Uma lenda

indígena conta que a filha de um chefe engravidou virgem, e

dela nasceu a menina Mani. Morta após um ano, de seu túmulo,

numa oca, surgiu um arbusto cujas raízes serviriam de alimento.

Fácil propagação, elevada tolerância a estiagens, rendimento

satisfatório mesmo em solos de baixa fertilidade, pouca

exigência de insumos modernos são fatores tradicionalmente

relacionados ao cultivo da mandioca, que é feito pelo plantio de

pedaços da rama.

Apesar de seu uso estar em declínio desde os anos 70 -

período em que o governo brasileiro passou a subsidiar a

cultura de trigo -, é a farinha de mandioca, ainda, a mais

consumida no país. Nas áreas rurais é comum a existência de

casas de farinha - um teto simples para abrigar os equi-

pamentos para a produção. Base da cozinha típica da Zona da

Mata, em Pernambuco, a farinha ainda é fabricada nessas

velhas instalações, erguidas em meio a canaviais. Nas fábricas

mais antigas, lavradores realizam todo o processo industrial de

forma artesanal. O equipamento é de madeira ou barro. O

trabalho comunitário é a base da produção.

Para fazer a farinha, os lavradores usam a mandioca

brava, mais venenosa. A macaxeira (mandioca mansa ou doce)

é usada para outros pratos. Após a moagem, a pasta é

prensada por duas toras ligadas por parafusos esculpidos em

troncos. O processo livra o produto da manipueira, líqüido que

contém o veneno da mandioca. A massa passa pela urupema,

peneira feita com cipó, e segue depois para um forno redondo

parecido com uma grande frigideira, de tijolos de barro. Fica lá

por algumas horas, mexida com um rodo de pau.

(Folha de S.Paulo, Caderno Especial, 2 de abril de 2000)

1. Conclui-se corretamente da leitura de ambos os textos
que o cultivo da mandioca, bem como a preparação da
farinha,

(A) pouco ou quase nenhum benefício trazem para
populações pobres, por seu baixo preço e mínima
exigência de tecnologia.

(B) necessitam de uma tecnologia atual mais avançada,
para tornar a farinha um produto competitivo no
mercado interno.

(C)) continuam fazendo-se ainda hoje praticamente da
mesma maneira como eram feitos pelos índios,
quando os portugueses aqui chegaram.

(D) precisam dar lugar ao cultivo de outros produtos
agrícolas, para diversificar a dieta alimentar da
população mais pobre e desnutrida.

(E) devem receber subsídio governamental para garantir
um preço acessível à população mais pobre, por
constituírem a base de sua alimentação.

_________________________________________________________

2. De acordo com o 2o parágrafo do texto II, o nome da
mandioca se justifica porque

(A) é possível fazer pão mais barato para os pobres,
com farinha de mandioca, em substituição à de trigo.

(B) variam bastante os nomes que se dão à mandioca, o
que dificulta ser reconhecida em algumas regiões do
Brasil.

(C) a fabricação da farinha é sempre feita em comuni-
dades mais pobres, que costumam trabalhar em
mutirão.

(D) se trata de um alimento descoberto pelos índios,
cujo consumo é bastante popular até hoje, no País.

(E)) dela se faz a farinha que acompanha e, às vezes,
substitui toda a alimentação do povo, especialmente
a dos mais pobres.
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3. ... erguidas em meio a canaviais. (4o parágrafo)

A frase está reescrita, sem alteração do sentido original,
em

(A)) construídas no meio das plantações de cana.
(B) estabelecidas em substituição aos canaviais.
(C) fabricadas na região da cana-de-açúcar.
(D) que valorizam a região da cana-de-açúcar.
(E) que desaparecem  entre as  plantações de cana.

_________________________________________________________

4. ... porém se acaba de espremer, beberem aquela água só

por si ...  (final do Texto I)

Aquela água citada no Texto I está identificada no Tex-
to II como

(A) macaxeira.
(B)) manipueira.
(C) mandioca.
(D) maniva.
(E) aipim.

_________________________________________________________

5. um dos nomes da mandioca: pão-de-pobre.

− um teto simples para abrigar os equipamentos.

(mandioca mansa ou doce)

Levando em conta seu uso no texto II, observe os sinais
de pontuação nas frases acima e considere as afirmativas:

I. Os dois-pontos, o travessão e os parênteses são
equivalentes, pois os três isolam segmentos
explicativos dentro do contexto.

II. Os parênteses da 3a frase podem ser corretamente
substituídos, sem alteração de sentido, por traves-
sões.

III. Estaria correto também o emprego de uma vírgula
no lugar dos dois pontos da 1a frase.

Está correto o que se afirma em

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

_________________________________________________________

6. Destas raízes espremidas e raladas se faz farinha que se
come ... (última frase do Texto I)

As formas verbais do segmento grifado acima estão
corretamente transpostas para formas equivalentes na
frase:

(A) fazem farinha para ser comida.
(B) tinham feito farinha e comido.
(C)) é feita farinha que é comida.
(D) foi feita farinha que eles comeram.
(E) fizeram farinha que foi comida.

7. ... líqüido que contém o veneno da mandioca. (final do
texto II)

O mesmo tipo de complemento exigido pelo verbo grifado
na frase acima está em:

(A) ... e dela nasceu a menina Mani.

(B) Nas áreas rurais é comum a existência de casas de
farinha ...

(C) ... a farinha ainda é fabricada nessas velhas
instalações ...

(D)) ... os lavradores usam a mandioca brava, mais
venenosa.

(E) ... e segue depois para um forno redondo ...
_________________________________________________________

8. A mandioca é bastante cultivada no Nordeste, graças
........... resistência ........... altas temperaturas e ..........
pragas.

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima:

(A)) à - às - a
(B) a - às - à
(C) à - as - a
(D) à - as - à
(E) a - as - a

_________________________________________________________

9. Encontram-se palavras escritas de modo INCORRETO na
frase:

(A) A população brasileira não dispensa a farinha de
mandioca, sempre presente em seus hábitos
alimentares, como, por exemplo, no saboroso pirão.

(B)) Com a raiz da mandioca preparam-se diversos
pratos deliciozos − salgados e doces − que caracte-
rizam a cosinha brasileira.

(C) A produção da farinha de mandioca exige a parti-
cipação de toda a comunidade, num esforço único,
objetivando rapidez e quantidade.

(D) A obtenção da farinha segue métodos tradicionais,
num manuseio bastante rústico, desde a confecção
dos equipamentos necessários.

(E) A assimilação de costumes indígenas foi um dos
recursos utilizados pelos portugueses na adaptação
às condições hostis da vida na colônia.

_________________________________________________________

10. A concordância está feita corretamente na frase:

(A) Faz parte da culinária brasileira pratos variados
preparados com as raízes da mandioca.

(B) Desde o período colonial era conhecido dos
portugueses a maneira como os índios cultivavam a
mandioca.

(C)) Foram feitas pesquisas visando o consumo da
farinha de folha de mandioca, na alimentação de
crianças subnutridas.

(D) É comum, na culinária brasileira, alimentos de
origem indígena e também influenciada pelos
escravos africanos.

(E) As plantações de trigo no país, subsidiado pelo
governo, reduziu o preço da farinha, aumentando o
consumo.
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Atenção: As questões de números 11 a 15 baseiam-se no

texto apresentado abaixo.

Existem vários fatores que explicam a ocorrência de

ataques de tubarão em Recife, mas os especialistas consideram

que talvez o principal deles tenha sido a construção do porto de

Suape. Ele foi inaugurado em meados da década de 80, mas

passou a funcionar a pleno vapor a partir dos anos 90. E foi

exatamente nessa última década que começaram a explodir os

ataques de tubarões nas praias metropolitanas de Recife. Antes

desse período, nenhum caso havia sido registrado na região.

“É provável que haja uma correlação significativa entre o

número de navios no porto e a ocorrência de ataques. Os

tubarões reconhecidamente costumam seguir grandes

embarcações”, afirma o biólogo Fábio Hazin, da Universidade

Federal de Pernambuco (UFPE). Mas também existem outros

fatores, como a elevação do número de surfistas e banhistas, a

crescente pesca de arrasto de camarão − com os barcos des-

pejando restos da pescaria no mar, o que atrai os tubarões −, a

topografia do relevo submarino da região e até mesmo algumas

condições climáticas, como a influência dos ventos nas

correntes marítimas. De acordo com o biólogo, que tem

acompanhado a situação, as principais espécies responsáveis

pelos ataques são o tubarão-tigre e o cabeça-chata. As duas

espécies são conhecidas pela ferocidade de seus ataques e

pelo apetite insaciável. Uma prova desse poder predatório é que

já foram encontrados no estômago de tubarões capturados os

mais variados objetos, como placas de carro, garrafas, sacos

plásticos e até mesmo latas de cerveja.

(Adaptado de Mundo Estranho. Superinteressante, julho 2003,
p. 50)

11. Uma prova desse poder predatório ... (final do texto)

O segmento do texto que explica a expressão grifada
acima é:

(A) Os tubarões reconhecidamente costumam seguir
grandes embarcações.

(B) ... como a elevação do número de surfistas e
banhistas.

(C) ... as principais espécies responsáveis pelos ataques
são o tubarão-tigre e o cabeça-chata.

(D)) ... já foram encontrados no estômago de tubarões
capturados os mais variados objetos.

(E) ... com os barcos despejando restos da pescaria no
mar ...

12. ...  consideram que talvez o principal deles tenha sido a

construção do porto de Suape. (início do texto)

O pronome grifado na frase acima substitui corretamente
no texto a expressão

(A) de tantos ataques.

(B) dos especialistas.

(C) dos navios.

(D) dos tubarões.

(E)) desses fatores.
_________________________________________________________

13. Nos segmentos abaixo ocorre a substituição de expres-
sões do texto pelos pronomes correspondentes. O
pronome está empregado de modo INCORRETO,
considerando-se também sua colocação, na alternativa:

(A)) que explicam a ocorrência = que explicam-lhe.

(B) o que atrai os tubarões = o que os atrai.

(C) seguir grandes embarcações = segui-las.

(D) com os barcos despejando restos = despejando-os.

(E) que tem acompanhado a situação = que a tem
acompanhado.

_________________________________________________________

14. As palavras que recebem acento gráfico pela mesma
razão que o justifica em  vários, são

(A) estômago e provável.

(B)) ocorrência e predatório.

(C) influência e insaciável.

(D) marítimas e também.

(E) número e até.
_________________________________________________________

15. ... que  haja  uma correlação significativa ...  (início do 2o

parágrafo)

O verbo que se apresenta no mesmo tempo e no modo da
forma verbal  grifada acima está na frase:

(A) Tubarões atacam surfistas e banhistas nas praias.

(B) Não se registraram casos de ataque antes da
década de 90.

(C) Duas espécies de tubarões comportam-se de
maneira mais agressiva.

(D)) É importante que os surfistas se mantenham dentro
desses limites.

(E) Os ataques aos banhistas nas praias começam na
década de 90.
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16. Num almoxarifado, há 15 caixas contendo, cada uma, 60
unidades de um mesmo tipo de impresso. Se fosse
possível colocar 75 unidades de tais impressos em cada
caixa, quantas caixas seriam usadas?

(A)   8

(B)   9

(C) 10

(D) 11

(E)) 12
_________________________________________________________

17. Alguns processos a serem arquivados foram distribuídos a
três técnicos judiciários, A, B e C, do seguinte modo: B
recebeu o triplo de A e C recebeu a metade de B. Se a di-
ferença entre a maior e a menor quantidade de processos
distribuídos era de 48 unidades, o total de processos era

(A)) 132

(B) 148

(C) 156

(D) 168

(E) 176
_________________________________________________________

18. Certo dia, um técnico judiciário constatou que, de cada 8
pessoas que atendera, 5 eram do sexo feminino. Se,
nesse dia, ele atendeu a 96 pessoas, quantas eram do
sexo masculino?

(A) 30

(B) 32

(C) 34

(D)) 36

(E) 38
_________________________________________________________

19. Um total de 141 documentos devem ser catalogados por
três técnicos judiciários. Para cumprir a tarefa, dividiram
os documentos entre si, em partes inversamente propor-
cionais às suas respectivas idades: 24, 36 e 42 anos.
Nessas condições, o número de documentos que coube
ao mais jovem foi

(A) 78

(B)) 63

(C) 57

(D) 42

(E) 36

20. Uma máquina corta 15 metros de papel por minuto.
Usando-se outra máquina, com 60% da capacidade
operacional da primeira, é possível cortar 18 metros do
mesmo tipo de papel em

(A) 1 minuto e 20 segundos.

(B) 1 minuto e 30 segundos.

(C)) 2 minutos.

(D) 2 minutos e 15 segundos.

(E) 2 minutos e 25 segundos.
_________________________________________________________

21. No almoxarifado de um Órgão Público há um lote de pastas,

x das quais são na cor azul e as y restantes na cor verde.

Se 11
9

y
x = , a porcentagem de pastas azuis no lote é de

(A) 81%

(B) 55%

(C) 52%

(D)) 45%

(E) 41%
_________________________________________________________

22. Um capital de R$ 20 000,00 foi aplicado a juro simples e,
ao final de 1 ano e 8 meses, produziu o montante de
R$ 25 600,00. A taxa mensal dessa aplicação era de

(A) 1,2%

(B)) 1,4%

(C) 1,5%

(D) 1,8%

(E) 2,1%
_________________________________________________________

23. Pretende-se dividir a quantia de R$ 2 500,00 em duas
partes tais que a soma da terça parte da primeira com o
triplo da segunda seja igual a R$ 2 700,00. A diferença
positiva entre os valores das duas partes é de

(A) R$ 700,00

(B) R$ 800,00

(C) R$ 900,00

(D) R$ 1 000,00

(E)) R$ 1 100,00
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24. Alguns técnicos judiciários combinaram dividir igualmente
entre si a tarefa de digitar as 245 páginas de um texto.
Entretanto, no dia da divisão, o grupo foi acrescido de
mais dois técnicos e, assim, coube a cada membro do
novo grupo digitar 14 páginas a menos do que inicial-
mente previsto. O número de técnicos que cumpriu a
tarefa era

(A)) 7

(B) 6

(C) 5

(D) 4

(E) 3
_________________________________________________________

25. Um relógio está atrasando 40 segundos por hora. Se ele
for acertado às 12 horas, então, às 08 horas do dia
seguinte, estará marcando

(A) 7 h 42 min 20 s

(B) 7 h 44 min 30 s

(C)) 7 h 46 min 40 s

(D) 7 h 48 min 20 s

(E) 7 h 50 min 30 s
_________________________________________________________

26. Num microcomputador que contém um barramento serial
universal (USB), é correto afirmar que

(A) não haverá suporte de instalações Plug and Play,
para este barramento.

(B) possui um barramento interno adicional.

(C) a porta paralela será substituída para conectar
impressoras.

(D)) é possível conectar e desconectar dispositivos sem
desligar ou reiniciar o computador.

(E) numa única porta, conecta-se um único tipo de
dispositivo periférico.

27. Uma biblioteca de vínculo dinâmico (DLL) constitui-se de
um

(A) conjunto de comandos do sistema operacional que
serão processados seqüencialmente.

(B) conjunto de comandos associados aos objetos
criados para serem utilizados como recursos pré-
definidos.

(C)) recurso do sistema operacional para possibilitar que
uma rotina seja carregada somente quando
necessária ao programa que a chamar.

(D) conjunto de informações compartilhadas entre
aplicativos.

(E) recurso para acessar diferentes bancos de dados.
_________________________________________________________

28. Num monitor de microcomputador sob controle do
MS Windows, a resolução de tela mais alta

(A)) reduz o tamanho dos itens e aumenta o tamanho da
área de trabalho.

(B) aumenta o tamanho dos itens e reduz o tamanho da
área de trabalho.

(C) aumenta os tamanhos dos itens e da área de
trabalho.

(D) reduz os tamanhos dos itens e da área de trabalho.

(E) não afeta os tamanhos, somente a qualidade da
imagem.

_________________________________________________________

29. No MS Word, trabalhando com tabelas, é possível

I. tabular o texto numa célula somente com a tecla
Tab.

II. realizar cálculos totalizando, por exemplo, uma
coluna de números.

III. converter os valores da tabela em um gráfico.

Das afirmativas acima, APENAS

(A) I é correta.

(B)) II é correta.

(C) III é correta.

(D) I e II são corretas.

(E) II e III são corretas.
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30. Com o recurso de formatação de caracteres do MS Word,
pode-se alterar tipo e tamanho da fonte e

(A) criar texto curvado.

(B) criar texto esticado.

(C) aplicar AutoFormas ao texto.

(D) aplicar rotação ao texto.

(E)) aplicar relevo ao texto.
_________________________________________________________

31. O cabeçalho e o rodapé de uma planilha eletrônica MS
Excel podem ser personalizados com

(A)) três seções específicas para cada um.

(B) três seções específicas para o cabeçalho e uma
para o rodapé.

(C) três seções específicas para o rodapé e uma para o
cabeçalho.

(D) uma seção específica para cada um.

(E) células mescladas para formatação individual de
cada um.

_________________________________________________________

32. O recurso de AutoCálculo da planilha eletrônica MS Excel,
referente a um intervalo de células selecionadas, permite
exibir a soma dos valores do intervalo

(A) na caixa de nome.

(B) na barra de tarefas.

(C) na barra de fórmulas.

(D)) na barra de status.

(E) numa outra célula selecionada.

33. A arquitetura de protocolos TCP/IP é uma estrutura
formada por quatro camadas básicas, das quais a de

(A) Rede é responsável pela transmissão física dos
pacotes na rede.

(B)) Transporte fornece serviço de transferência confiável
entre duas aplicações.

(C) Interface fornece serviço de entrega de pacotes
entre dois computadores.

(D) Aplicação é responsável pelo acesso lógico ao
ambiente físico.

(E) Apresentação fornece serviço de acesso à Internet
para aplicações dos usuários.

_________________________________________________________

34. Ao abrir ou descarregar o conteúdo da Web, o MS Internet
Explorer verifica as configurações de segurança,
classificadas em zona:

I. de Sites restritos, contendo aqueles em que se
pode confiar.

II. da Intranet local, contendo normalmente todos os
endereços que não requerem um servidor.

III. da Internet, contendo por padrão tudo que não está
no computador local, na Intranet ou em outra zona.

Das afirmativas acima, APENAS

(A) I é correta.

(B) II é correta.

(C) III é correta.

(D) I e II são corretas.

(E)) II e III são corretas.
_________________________________________________________

35. Uma nova mensagem criada no MS Outlook Express será
enviada a um destinatário oculto, sem que os demais
saibam, quando o usuário opta por essa ação na caixa:

(A) Para, após o ponto-e-vírgula que o separa do
primeiro destinatário.

(B) Cc, após o ponto-e-vírgula que o separa do primeiro
destinatário.

(C)) Cco, após selecionar Todos os Cabeçalhos no menu
Exibir.

(D) Enviar Mais Tarde no menu Arquivo.

(E) Regras de Mensagem no menu Ferramentas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36. A Constituição Federal não se referiu expressamente ao
princípio da finalidade, mas o admitiu sob a denominação
de princípio da

(A)) impessoalidade.

(B) publicidade.

(C) presunção de legitimidade.

(D) legalidade.

(E) moralidade.
_________________________________________________________

37. Considere as ações abaixo.

I. Revogar seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornem ilegais.

II. Anular seus próprios atos, quando portadores de
vícios que os tornem ilegais.

III. Anular seus próprios atos por questão de conve-
niência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos.

IV. Revogar seus próprios atos por motivo de conve-
niência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos.

V. Revogar seus próprios atos, quando portadores de
vícios, mesmo que sanáveis.

A respeito do controle administrativo a Administração
Pública pode APENAS

(A) I e III.

(B)) II e IV.

(C) II e V.

(D) III e IV.

(E) IV e V.
_________________________________________________________

38. No controle externo da administração financeira e orça-
mentária é que se inserem as principais atribuições dos
nossos Tribunais de Contas, como órgãos

(A) independentes e auxiliares dos Judiciários e colabo-
radores dos Legislativos.

(B) dependentes do Poder Judiciário e auxiliares do Po-
der Executivo.

(C) independentes e auxiliares dos Poderes Executivo e
Judiciário.

(D) dependentes e auxiliares dos Poderes Legislativo e
Judiciário.

(E)) independentes, mas auxiliares dos Legislativos e co-
laboradores dos Executivos.

39. Considere as afirmações abaixo.

I. Enquanto ao Estado aplica-se a responsabilidade
objetiva, ao funcionário causador do dano ao par-
ticular deve ser observada a responsabilidade sub-
jetiva.

II. A responsabilidade do Estado é subjetiva, alicer-
çada na teoria do risco integral, e do funcionário
causador do dano ao particular é sem culpa, com
base no risco do administrativo.

III. Tanto ao Estado como ao funcionário causador do
dano ao particular, aplica-se a responsabilidade
objetiva, com base na teoria da falta do serviço.

IV. Ao Estado aplica-se a responsabilidade objetiva,
com base na teoria do risco administrativo, e ao
funcionário causador do dano ao particular, deve
ser observada a responsabilidade civilista.

No que se refere à responsabilidade civil do Estado estão
corretas APENAS

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

_________________________________________________________
40. Ressalvados os casos previstos em lei específica, se o

servidor empossado em cargo público não entrar em
exercício no prazo de quinze dias, contados da data da
posse, será

(A) revogado o ato de sua nomeação ou tornada insub-
sistente a designação para função de confiança.

(B) demitido da função de confiança ou tornado sem
efeito o ato de sua nomeação.

(C) demitido a bem do serviço público, e impedido de
prestar novo concurso público e de ser designado
para função de confiança.

(D) anulado o ato de sua nomeação ou tornada sem
efeito a designação para função de confiança.

(E)) exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato
de sua designação para função de confiança._________________________________________________________

41. Considere:

I. Licitação entre quaisquer interessados para a
escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração
aos vencedores, conforme critérios constantes de
edital publicado na imprensa oficial com antece-
dência mínima de quarenta e cinco dias.

II. Licitação entre interessados devidamente cadastra-
dos ou que atenderem todas as condições exigidas
para cadastramento até o terceiro dia anterior ao do
recebimento das propostas, observada a neces-
sária qualificação.

Essas modalidades dizem respeito, respectivamente,

(A)) ao concurso e à tomada de preços.

(B) à tomada de preços e ao concurso.

(C) ao pregão e ao convite.

(D) ao convite e ao leilão.

(E) ao leilão e ao pregão.
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42. A não apresentação da declaração de bens com a
indicação da fonte de renda,

I. na data da posse em cargo público, implicará a não
realização daquele ato, ou sua anulação, se cele-
brado sem esse requisito essencial.

II. na data da entrada em exercício, implicará a não
realização daquele ato, ou sua revogação, se cele-
brado sem esse requisito essencial.

III. dentro de 24 horas anteriores à posse, implicará a
não realização daquele ato, ou sua revogação, se
celebrado sem esse requisito essencial.

IV. no momento da entrada em exercício de função,
implicará a não realização daquele ato, ou sua anu-
lação, se celebrado sem esse requisito essencial.

Está correto o que se afirma APENAS em

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

_________________________________________________________
43. Na contratação de instituição brasileira incumbida regi-

mental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à
recuperação social do preso, desde que a contratada
detenha inquestionável reputação ético-profissional e não
tenha fins lucrativos, a licitação

(A) é inexigível.
(B) é considerada dispensada.
(C)) é dispensável.
(D) será por concurso.
(E) será vedada.

_________________________________________________________
44. A possibilidade que se oferece à participação de quais-

quer interessados na concorrência, independentemente de
registro cadastral na Administração que a realiza ou em
qualquer outro órgão público, corresponde ao

(A) princípio da indisponibilidade.
(B) princípio da presunção de legitimidade.
(C) atributo denominado imperatividade.
(D)) princípio da universalidade.
(E) atributo da impessoalidade.

_________________________________________________________
45. Dentre outras sanções, o agente público, por facilitar para

a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física
ou jurídica, de bens referentes à

(A) sociedade de economia mista, ressarcirá integral-
mente o dano, se houver, perderá a função pública e
estará proibido de contratar com o Poder Público
pelo prazo de três anos.

(B) administração fundacional, terá cassados seus
direitos políticos de oito a dez anos e pagará a multa
civil de até três vezes o valor do acréscimo patri-
monial.

(C) administração direta, será suspenso dos direitos
políticos de três a cinco anos e pagará a multa civil
de até cem vezes o valor percebido.

(D) administração indireta, será suspenso dos direitos
políticos pelo prazo de três anos, ressarcirá inte-
gralmente o dano e perderá a função pública.

(E)) empresa incorporada ao patrimônio público, será
suspenso dos direitos políticos de cinco a oito anos
e pagará a multa civil de até duas vezes o valor do
dano.

46. O direito do autor sobre suas obras é

(A) eterno, transmitindo-se indefinidamente aos herdeiros.

(B)) transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

(C) personalíssimo, não se transmitindo aos herdeiros.

(D) pessoal e, por essa razão, ele só é transmissível
durante a vida do autor.

(E) transmissível aos herdeiros apenas quando essa
vontade constar de testamento.

_________________________________________________________

47. A Constituição Federal prevê, quanto às penas, que

(A) não se pode mais aplicar a interdição de direitos,
permitida na Carta Magna anterior.

(B) o perdimento de bens não pode ser, em nenhuma
hipótese, estendido aos sucessores.

(C)) a pena de morte pode ser aplicada em caso de
guerra declarada.

(D) o banimento pode ser aplicado apenas nos casos
especiais previstos em lei.

(E) a laborterapia, consistente no exercício de trabalho
forçado, é meio de reeducação do condenado a ser
adotado.

_________________________________________________________

48. Quanto aos direitos sociais garantidos pela Constituição
Federal, é correto afirmar que

(A) o trabalho noturno é remunerado com acréscimo de,
no mínimo, um terço do valor normal.

(B) a mulher está proibida do exercício de trabalho
insalubre.

(C) a idade mínima para o exercício de qualquer tra-
balho pelo menor é de catorze anos.

(D)) o trabalhador com vínculo empregatício permanente
e o trabalhador avulso gozam de igualdade de di-
reitos.

(E) o trabalho tem a duração normal não superior a
quarenta horas semanais.

_________________________________________________________

49. Uma das formas pelas quais o estrangeiro pode natu-
ralizar-se brasileiro é manifestar essa vontade por reque-
rimento, residir há mais de

(A) 10 anos ininterruptos no Brasil e não ter condenação
criminal.

(B) 10 anos ininterruptos em local certo e sabido no
Brasil e não ter títulos protestados.

(C)) 15 anos ininterruptos no Brasil e não ter condenação
criminal.

(D) 15 anos ininterruptos em local certo e sabido, no
Brasil ou no estrangeiro, e não ter títulos protes-
tados.

(E) 20 anos ininterruptos no Brasil, o que basta para que
nada mais lhe seja exigido.
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50. É INCORRETO afirmar que o alistamento e o voto são

(A)) obrigatórios para os conscritos, durante o período do
serviço militar obrigatório.

(B) facultativos para os maiores de dezesseis e menores
de dezoito anos.

(C) obrigatórios para os maiores de dezoito anos.

(D) facultativos para os analfabetos.

(E) facultativos para os maiores de setenta anos.
_________________________________________________________

51. Considere os itens abaixo.

I. O Partido Político Alfa nunca recebeu recursos
financeiros de entidade estrangeira.

II. O Partido Político Beta, embora tenha adquirido
personalidade jurídica na forma da lei civil, não re-
gistrou seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

III. O Partido Político Gama é regional por não haver
providenciado sua organização nacional.

IV. Os Partidos Políticos Delta e Omega fundiram-se.

Estão corretas as atitudes referidas em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C)) I e IV.

(D) II e III.

(E) II e IV.
_________________________________________________________

52. A proibição da acumulação remunerada de cargos públi-
cos estende-se

(A)) a empregos e funções, e abrange, dentre outras, as
sociedades controladas indiretamente pelo poder
público.

(B) apenas aos empregos e abrange, dentre outras, as
autarquias e as fundações.

(C) apenas às funções, e abrange, dentre outras, as
sociedades controladas diretamente pelo poder
público.

(D) a empregos e funções, mas não abrange as empre-
sas controladas direta ou indiretamente pelo poder
público.

(E) a empregos e funções, mas não abrange as socie-
dades de economia mista nem suas subsidiárias.

_________________________________________________________

53. Em se tratando de servidores públicos, é correto que

(A) a lei só pode aplicar o regime remuneratório de
subsídio para as carreiras do serviço público
referidas expressamente na Constituição Federal.

(B) a aposentadoria compulsória dá-se com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.

(C) a lei pode, excepcionalmente, estabelecer forma de
contagem de tempo de contribuição fictício.

(D) a estabilidade é obtida após dois anos de efetivo
exercício pelos servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso público.

(E)) o tempo de contribuição federal, estadual ou muni-
cipal deve ser contado para efeito de aposentadoria
e o tempo de serviço correspondente para efeito de
disponibilidade.

54. Nos termos assegurados pela Constituição Federal, em se
tratando de promoção por antigüidade, o magistrado mais
antigo só poderá ser recusado pelo Tribunal pelo voto de

(A) metade mais um de seus membros.

(B)) dois terços de seus membros.

(C) três quintos de seus membros.

(D) três quartos de seus membros.

(E) sete décimos de seus membros.
_________________________________________________________

55. Uma parcela dos juízes que compõem o Tribunal Superior
Eleitoral é eleita dentre magistrados integrantes do

(A) Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça e dos Tribunais Regionais Federais.

(B) Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais
Regionais Federais.

(C) Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Regionais
Federais.

(D)) Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça.

(E) Superior Tribunal de Justiça e dos outros Tribunais
Superiores, à exceção do Supremo Tribunal Federal.

_________________________________________________________

56. Dois juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais são oriundos

(A) do Tribunal Federal de Recursos.

(B) do Ministério Público.

(C)) da classe dos advogados.

(D) da Justiça Federal.

(E) dos Tribunais de Alçada.
_________________________________________________________

57. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral será

(A)) eleito dentre os Ministros do Supremo Tribunal
Federal que o compõem.

(B) nomeado pelo Presidente da República dentre
quaisquer de seus membros.

(C) escolhido dentre quaisquer de seus membros pela
ordem de antigüidade.

(D) nomeado pelo Superior Tribunal de Justiça em lista
tríplice por este elaborada.

(E) eleito dentre quaisquer de seus membros, pelo voto
secreto.

_________________________________________________________

58. NÃO podem alistar-se como eleitores, dentre outros, os

(A) brasileiros naturalizados.

(B)) estrangeiros.

(C) analfabetos.

(D) maiores de 16 e menores de 18 anos.

(E) inválidos.
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59. Considere as afirmações abaixo.

I. Os candidatos não poderão ser detidos ou presos
desde 15 dias antes das eleições, salvo o caso de
flagrante delito.

II. A Força Pública permanecerá no interior do local de
votação para policiamento e retirada de quem esti-
ver praticando ato atentatório à liberdade eleitoral.

III. Se o eleitor não souber utilizar a urna eletrônica, o
Presidente da Mesa poderá digitar os números dos
candidatos por ele indicados.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A)) I.

(B) I e II.

(C) I e III.

(D) II.

(E) II e III.
_________________________________________________________

60. As prestações de contas da campanha eleitoral

(A) mencionarão o valor das contribuições, doações e
receitas recebidas pelo valor histórico e em ordem
cronológica.

(B) só podem ser feitas pelo próprio candidato quando
se tratar de candidatura à eleições majoritárias.

(C) devem ser encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90
dias após a realização das eleições.

(D) devem ser encaminhadas ao Tribunal Superior Elei-
toral, se houver segundo turno, até 60 dias após a
realização do pleito.

(E)) podem ser feitas pelo comitê financeiro ou pelo pró-
prio candidato quando se tratar de candidatura às
eleições proporcionais.

_________________________________________________________

61. Em termos eleitorais, as credenciais de delegados e
fiscais

(A) podem ser dadas a pessoa menor de 18 e maior de
16 anos.

(B) serão expedidas pela Justiça Eleitoral.

(C) serão expedidas pelos Partidos ou coligações e
rubricadas pelo Juiz Eleitoral.

(D)) serão expedidas exclusivamente pelos Partidos ou
coligações.

(E) podem ser dadas a membro de Mesa Receptora.
_________________________________________________________

62. As seções eleitorais poderão ser instaladas em

(A) propriedade rural privada gratuitamente cedida,
desde que no local exista prédio público.

(B) propriedade rural privada gratuitamente cedida.

(C)) prédio urbano particular gratuitamente cedido.

(D) propriedades pertencentes a autoridades policiais.

(E) propriedades pertencentes a parentes, desde que
por afinidade, de delegados de partido.

63. No dia marcado para a eleição, a votação terá início às

(A) 7:00 horas, com a coleta dos votos dos eleitores de
idade avançada, enfermos ou mulheres grávidas.

(B) 8:00 horas, colhendo-se inicialmente os votos dos
membros da mesa.

(C) 8:00 horas, colhendo-se inicialmente os votos dos
fiscais dos partidos.

(D) 8:00 horas, mas podendo, a partir das 7:00 horas,
ser colhidos os votos de candidatos, membros da
mesa, fiscais dos partidos e autoridades.

(E)) 8:00 horas, colhendo-se os votos dos candidatos e
eleitores que já estiverem presentes no momento da
abertura dos trabalhos.

_________________________________________________________

64. A votação

(A) encerrar-se-á impreterivelmente às 17:00 horas, não
se admitindo prorrogação em nenhuma hipótese.

(B)) prorrogar-se-á após às 17:00 horas, sem limitação
de horário, para a coleta de votos de eleitores que
nesse horário estiverem presentes e tiverem rece-
bido senhas.

(C) ficará prorrogada até às 17:30 horas, se, no horário
de encerramento, ainda existirem eleitores na fila.

(D) estender-se-á até às 18:00 horas, se, no horário de
encerramento, ainda existirem eleitores na fila.

(E) poderá prolongar-se após às 17:00 horas, devendo
ser colhidos em separado os votos dos eleitores
que, nesse horário, estiverem na fila.

_________________________________________________________

65. Os fiscais de partido poderão

(A) auxiliar o eleitor a votar, quando não souber digitar o
número de seus candidatos na urna eletrônica.

(B) permanecer no interior da cabine de votação, para
zelar pela liberdade no exercício do voto.

(C) intervir no funcionamento da Mesa, quando reputar
contrário às normas legais.

(D)) ser nomeados para fiscalizar mais de uma seção
eleitoral no mesmo local de votação.

(E) exigir prioridade na votação e votar antes das 8:00
horas do dia da eleição.

_________________________________________________________

66. A respeito da diplomação é INCORRETO afirmar que

(A)) a competência para diplomar Deputados Federais e
Senadores é do Superior Tribunal Eleitoral.

(B) é ato da competência dos órgãos colegiados da Jus-
tiça Eleitoral.

(C) é sempre ato jurisdicional típico e tem natureza de-
claratória.

(D) a competência para diplomar Prefeitos é do Juiz
Eleitoral.

(E) o diplomado, mesmo notificado, não é obrigado a
comparecer ao ato.
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67. A competência para processar e julgar originariamente o
registro e a cassação de registro de partidos políticos é

(A) do Superior Tribunal de Justiça.

(B) do Tribunal Regional Eleitoral.

(C) das Juntas Eleitorais.

(D) da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral.

(E)) do Superior Tribunal Eleitoral.
_________________________________________________________

68. Se o eleitor digitar corretamente o número do Partido e
prosseguir digitando número de candidato inexistente, o
voto será

(A) computado alternadamente, para o candidato com o
número mais próximo do digitado.

(B) considerado nulo.

(C)) computado para a legenda.

(D) computado para o candidato mais votado do Partido.

(E) considerado em branco.
_________________________________________________________

69. A Mesa Receptora de votos será nomeada

(A) pela Junta Eleitoral.

(B) pelo Tribunal Superior Eleitoral.

(C) pelo Tribunal Regional Eleitoral.

(D)) pelo Juiz Eleitoral.

(E) pela Corregedoria Regional da Justiça Eleitoral.
_________________________________________________________

70. NÃO podem ser nomeados Presidentes e Mesários os

(A) diplomados em escola superior.

(B)) agentes policiais.

(C) professores.

(D) serventuários da justiça.

(E) estudantes de direito.
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